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1. Vështrim i përgjithshëm 
Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore 
 

Korça është një qendër kryesore urbane e pjesës juglindore të Shqipërisë përsa i përket madhësisë, 

popullsisë, administrimit, aktiviteteve ekonomike dhe kulturore. Qyteti është vendi ku ofrohet një 

numër i madh shërbimesh, aktivitetesh dhe lehtësirash që janë të lidhura jo vetëm me qytetin, por edhe 

me pjesë të tjera të rajonit. Këtu përfshihen: shërbimet publike dhe administrative (Universitet, Spitali 

Rajonal, Gjykata e Apelit, Zyrat e Qarkut, Zyrat e Shërbimeve Publike, etj), aktivitetet ekonomike 

(aktivitete industriale dhe të shitjes me shumicë, pazari, bankat, aktivitete biznesi të mesme dhe të 

vogla); institucione kulturore (si: teatri, muzeume, libraritë, etj); disa aktivitete dhe ekspozita rajonale 

(karnavalet, festivali i birrës, etj). Roli thelbësor i Korçës në zhvillimin rajonal bazohet në tri kolona 

kryesore: (1) si një qendër e zhvillimit ekonomik rajonal, (2) si një qendër e zhvillimit të turizmit, dhe 

(3) si një qendër administrative dhe arsimimi. 

 

 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë 

Plani i Përgjithshëm Vendor 2016-2031 ka përcaktuar çështjet dhe drejtimet kryesore të zhvillimit të 

synuar për 12 vitet e ardhshme të Bashkisë Korçë:  

1. të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, nëpërmjet përdorimit racional të tokës dhe të 

burimeve natyrore, 

 2. të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillim të territorit, në bazë të balancimit të 

burimeve natyrore, të nevojave ekonomike e njerëzore dhe interesave publike e private,  

3. të nxisë veprimet e duhura për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së trashëgimisë natyrore e 

kulturore dhe për ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike dhe të peizazhit,  

4. të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës, në përputhje me interesat e shoqërisë, 

instrumentet planifikuese dhe legjislacionin, 

5. të krijojë kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta për banim, veprimtari ekonomike 

e sociale për të gjitha kategoritë sociale, kohezion ekonomik e social dhe gëzim të të drejtave të 

pronësisë. 
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Informacion financiar kryesor 
Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumentii i Planifikimit Financiar 

(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME  

       

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT  
      

 Burimet e përgjithshme të buxhetit   
        

3,722,077  
        

2,819,303  
        

2,798,389  
        

2,405,117  
        

2,464,699  
        

2,522,960  

 TOTALI I SHPENZIMEVE  
      

 Shpenzimet e përgjithshme  
        

3,188,297  
        

2,457,610  
        

2,798,389  
        

2,401,428  
        

2,460,890  
        

2,519,035  

 TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË  
      

 TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË  
   

                
3,689  

                
3,808  

                
3,925  

        FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHME  
      

 Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme  
            

533,780  
            

361,693  
                       
-    

                         
1  

                         
1  

                         
0  

 
 OK!   OK!   OK!   OK!   OK!   OK!  

 
2. Orientimi afatgjatë i bashkisë  

Orientimi afatgjatë i Bashkisë përcaktohet nga vizioni për zhvillimin e saj. 

….Në vitin 2030….. 

Korça e kulturës, historisë, dizajnit urban dhe natyrës, një Bashki që ngjall krenarinë, zgjon pasionin 

dhe ndjenjën e përkatësisë për të gjithë banorët e saj. 

Qendër rajonale me rëndësi kombëtare, me një ekonomi konkurruese, sipërmarrje dinamike, bujqësi e 

turizëm të zhvilluar, e fokusuar tek inovacioni duke u kujdesur në mënyrë të veçantë për mjedisin. 

KORÇA JONË - E TË GJITHËVE! 

Gjatë këtyre viteve, përmes instrumenteve të planifikimit në përputhje me këtë dokument të 

strategjisë, Bashkia Korçë synon ta ndërtojë të ardhmen e saj mbi kulturën historike, shoqërore dhe 

natyrore që ka arritur të trashëgojë prej shekujsh. Këto trashëgimi, i kanë shërbyer dhe do vazhdojnë t’i 

shërbejnë Korçës si gurë themeli për ruajtjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të hapësirave urbane dhe 

rurale gjithëpërfshirëse, të cilat zgjojnë ndjenjën e përkatësisë te hapësira urbane, te të gjithë banoret e 

bashkisë. Prioriteti kryesor i Bashkisë Korçë është mirëqenia e qytetareve të saj, të cilën synon që ta 

mbështesë përmes zhvillimit ekonomik, promovimit e mbështetjes së marrëdhënieve ndërkufitare, 

mbrojtjes së mjedisit, përmirësimit të infrastrukturës dhe gjithëpërfshirjes sociale. 

Korça po forcohet ndjeshëm e do të vazhdojë të jetë një qendër e një poli rajonal me rëndësi kombëtare, e 

cila në mënyrë të qendrueshme do të fuqizojë asetet turistike, bujqësore dhe natyrore që disponon. 

Duke qenë të ndërgjegjshëm për potencialin e këtij territori dhe banorëve të saj, si dhe të përkushtimit 
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dhe punës prej brezash për ta pasuruar atë, synimi kryesor i joni është që me fuqitë tona aktuale të 

ndërtojmë një territor akoma më të frytshëm, akoma më të shëndetshëm, akoma më ftues dhe 

mbështetës për t’u trashëguar përmes brezave që do të vijnë. 

Nën këtë vizion, bazuar te gjetjet e analizës dhe te parimet e qeverisjes vendore, puna e bashkisë për 

zhvillimin e territorit gjatë këtyre 15-viteve, do të orientohet në tre drejtime kryesore të zhvillimit: 

bujqësia, turizmi dhe industria. 

Parimet e Planit Stategjik 

Integrimi 

Bashkia Korçë është tashmë një realitet kompleks mjedisesh urbane, me qytetin e Korçës dhe 7 njësi 

administrative me profil rural. Objektivat e planit strategjik marrin parasysh ndërlidhjet e 

ekosistemeve të ndryshme dhe shqyrtohen dhe vleresohen nga ndikimi që ato kanë tek këto eko- 

sisteme. 

Qëndrueshmëria 

Vizioni, objektivat dhe programet strategjike synojne një habitat të shëndetshëm mjedisor, social 

dhe ekonomik për popullsinë aktuale pa kompromentuar mundësinë e gjeneratave të ardhshme 

të plotësojnë nevojat e tyre dhe të progresojnë. 

Jetueshmëria 

Jetueshmëria është shuma e faktoreve që përkufizojnë standartin e jetesës së një komuniteti – 

përfshirë mjedisin urban, natyror, zhvillimin ekonomik, stabilitetin social, mundësine e arsimit, të 

kujdesit shëndetësor si dhe mundësitë kulturore dhe të argëtimit. Plani strategjik i Bashkisë Korçë 

synon rritjen e cilësisë së jetesës për banorët e vet duke konsideruar faktorët e mëposhtëm: 

Hapësirat  publike,  Formën  urbane,  Zhvillimin  ekonomik, Aksesin  në  shërbime, Kujdesi 

social, Mjedisi natyror, Pjesëmarrja e publikut në Qeverisje. 

Inovacioni 

Një qasje ndaj planifikimit që inkurajon dhe mundëson përmirësime dhe adoptime të teknikave, 

teknologjive, produkteve dhe mënyrave të reja për të pasur rezultate sa më të mira. Inovacioni është 

parim i rëndësishëm që synon të tejkalojë edhe kufizimet financiare me të cilat mund të përballet 

Bashkia për të realizuar programet dhe projektet e dëshiruara. Plani Strategjik i Korçës synon të 

adoptojë elementë të “Smart City” (TBD) 
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Ruajtja dhe zhvillimi i traditës 

Bashkia e Korçës është krenare për pasurinë e trashegimisë historike urbane. Zhvillimi i territorit të 

Bashkisë do të bëhet duke vlerësuar e mbrojtur trashëgiminë historike urbane të lagjeve, ndërtimet 

karakteristike, elementët ndërtimor dhe materialet lokale si element i rëndësishëm i pejsazhit urban. 

Analiza e gjendjes ekzistuese është baza kryesore për hartimin e Vizionit, i cili më vete është 

përmbledhja më e përgjithshme konçize e të gjitha propozimeve që lidhen me drejtimet e zhvillimit, 

objektivat strategjike, e të tjerat me radhë. Me këtë, NUK duhet të kuptohet se Plani i tij i Veprimit 

shteron mundësinë e propozimit ose zhvillimit të projekteve, programeve apo objektivave të reja 

shtesë për realizimin e Vizionit. Përkundrazi, plani është i nevojshëm që të plotësohet sipas nevojave 

konkrete të cilat mund të emergjojnë jashtë parashikimeve të tij. Në procesin e planifikimit, 

emergjencat e paparashikuara duhet të konstatohen, rivlerësohen në lidhje me planin, të bëhen 

rregullimet e nevojshme sipas udhëzimeve ligjore të planifikimit nëse është nevoja, dhe të 

implementohen masat e nevojshme që duhen marrë. 

Dokumenti i PPV-së duhet të kuptohet si një mjet orientues, jo garantues i zhvillimit, i cili ndihmon 

organet e qeverisjes vendore për t’u përqafuar me nevojat lokale për zhvillim dhe për të orientuar 

potencialet investuese vendore përmes një platforme të përbashkët me qytetarët, që është vetë 

dokumenti dhe instrumentet që dalin në funksion të tij. Ndërkohë, për aplikimin e efektshëm të 

propozimeve të planit në territor, është i domosdoshëm verifikimi konkret i të dhënave të 

detyrueshme ligjore dhe të planit, me qëllim afrimin e tyre me gjendjen ekzistuese në vend, si dhe 

konsultim të vazhdueshëm mes grupeve që preken përpara çdo vendim-marrjeje. 

Këto drejtime janë orientuese për të gjitha fazat e mëtejshme të planit. Drejtimet përcaktojnë bazën në 

të cilën do të orientohet formulimi i politikave urbane, lidhja e objektivave me programet, prioritarizimi 

i projekteve të zhvillimit, e të tjera. Mirëpo drejtimet e zhvillimit janë specifike në fushën që mbulojnë. 

Për të patur një qasje sa më gjithpërfshirëse në organizimin e nevojave për ndërhyrje, dhe në të njëjtën 

kohë për t’i administruar sa më mirë me drejtimet kryesore të zhvillimit, është shfrytëzuar koncepti i 

“dimensionit urban”. Dimensionet urbane janë përcaktuar në formën e sferave të planifikimi urban, dhe 

janë përzgjedhur 5 të menduara si më përfaqësueset për njësinë vendore. Kjo është bërë me qëllim për 

të ndihmuar në kategorizimin e mundësive dhe problematikave të territorit, që jo domosdoshmërisht 

trajtohen direkt nga drejtimet e zhvillimit. Në këtë mënyrë është e mundur të përcaktohen disa drejtime 

kryesore zhvillimi për bashkinë, pa lënë në harresë problematikat ose mundësitë e tjera që ofron njësia 

vendore përtej këtyre drejtimeve. 
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Zhvillimi i territorit të bashkisë Korçë do të kalojë përmes këtyre pesë dimensione të mëposhtme të 

zhvillimit, të cilat në bashkëpunim me drejtimet e zhvillimit do të mundësojnë udhëheqjen dhe 

monitorimin e përparimit të objektivave strategjike të zhvillimit, programeve dhe projekteve të 

zhvillimit. Dimensionet e  përzgjedhura  për Bashkinë e Korçës janë si më poshtë: 

 Forma urbane 

 Infrastruktura 

 Jetesa në komunitet 

 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia personeli 

 Drejtimet e përzgjedhura të zhvillimit për Bashkinë Korçë janë: 

  Bujqësia 
  Turizmi 
  Industria 

 

 

Këto drejtime zhvillimi do të jenë tre shtyllat kryesore orientuese për procesin e zhvillimit të territorit 

për 15 vitet e këtij plani.  

Përsa i përket zhvillimit të Bujqësisë, një sistem i mirë i administrimit të tokave bujqësore është 

parësor. 

Strategjia duhet të fokusohet në shërbimin e nevojshëm me infrastrukturë kulluese dhe vaditese, 

sidomos në fshatrat fushore të Bashkise, në Njësitë Bulgarec, Voskop dhe Mollaj. Konsiderohet me 

rëndësi identifikimi i produkteve të vendit dhe mbështetja e tyre sipas zonave ku këto produkte janë më 

të përshtatshme për t’u kultivuar. Po ashtu, në kuadër të rritjes së kapaciteteve prodhuese dhe tregtuese 

është e nevojshme që të përllogaritet nevoja për magazinimin në përputhje me kapacitetet prodhuese të 

bashkisë, për të siguruar një shfrytëzim më efiçent dhe strategjik të prodhimit bujqësor vendor. Nuk 
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duhet të harrojmë që kapaciteti ekzistues prodhues i tokave bujqësore në bashkinë e Korçës, mund të 

mbulojë të gjitha nevojat vendore për ushqim dhe një pjesë të madhe të nevojave rajonale ose 

kombëtare. Si fillim, mund të ngrihen kapacitete magazinuese në disa pika kryesore strategjike për këtë 

synim, si: një në Bulgarec që të shërbejë për grumbullimin e produkteve të prodhuar në pjesën veriore 

të bashkisë, një në Voskop që do të mbulojë prodhimet në pjesën perëndimore dhe një tjetër në Mollaj 

që synon t’i shërbejë produkteve bujqësore të prodhuara në pjesën jugore të bashkisë. 

Një prej pikave të dobëta në lidhje me shfrytëzimin e tokës bujqësore është paraqitur copëzimi i 

ngastrave të tokës mes pronarësh të ndryshëm, në sipërfaqe të pashfrytëzueshme më vete ose të pa 

lidhura/koordinuara me parcelat fqinje. Për këtë arsye, është e nevojshme rritja e angazhimit të 

fermerëve në forma të ndryshme, në mënyrë që toka të mos humbet, prodhimi të rritet dhe fermerët të 

mund të fitojnë nga toka e tyre.  

Për sa i përket sektorit të turizmit, në rastin e Bashkisë Korçë kemi të bëjmë me shumë zona të cilat 

janë të njohura prej shumë kohësh për traditat e veçanta dhe karakterin e tyre mikpritës. Territori i 

bashkisë ka trashëguar shumë pasuri të cilat ndryshojnë që nga më natyroret (gjeomonumentet, 

peisazhet, shtigjet natyrore, biodiversitetin) e deri te më artificialet (banesat, zonat historike, kulturat 

bujqësore, prodhimet artizanale, kultura shoqërore). Këto pasuri gjenden të shpërndara në sasi të 

ndryshme sipas zonave që ndodhen, gati në çdo drejtim që mund të merret në territorin e bashkisë. Një 

ndër detyrat më të rëndësishme të këtij 15-vjeçari është inventarizimi dhe rivlerësimi i pasurive të 

akumuluar, si dhe marrja e masave për mbrojtjen dhe shfrytëzimin e tyre në gjendje të ruajtshme edhe 

në të ardhmen. Hartimi i itinerareve turistike, të cilat ndërthurin trashëgimitë kulturore, me ato historike 

e natyrore do të përbëjnë një hap të dytë zhvillimi në këtë drejtim, duke e konsideruar atë si një mjet që 

të ndihmojë pjesërisht ose plotësisht për mirëmbajtjen e zonave dhe objekteve monument. Për 

realizimin e këtyre itinerareve do të jetë e nevojshme një ndërthurje e programeve të turizmit me planet 

për përmirësimin e shërbimeve publike dhe transportin në veçanti. Përgjatë itinerareve të identifikuara, 

mund të bëhen ndërhyrje me infrastrukturë mbështetëse për të përmirësuar eksperiencën e vizituesit 

përsa i përket cilësisë së vizitës, me sinjalistikë turistike, janë masat konservuese që duhet të ndërmarrë 

bashkia për sa i përket mbrojtjes së  monumenteve  të  kulturës  dhe  mjedisit.  Në  këtë  kuadër  është  

shumë  e  rëndësishme  që  përmes mjeteve  të  komunikimit  të  informacionit  që  shfrytëzon  bashkia,  

të  bashkëpunojë  me  institucionet qendrore e rajonale në misionin e tyre për të ruajtur dhe promovuar 

zhvillimin e këtyre. Përveç monumenteve këtu duhet të përfshihen edhe sipërfaqet që kanë vlera të 

veçanta ekologjike apo që janë pjesë e rrjeteve ekologjike. Korça ka në brendësi të territorit të vet dy 

zona potenciale për integrimin e tyre në rrjetet ndërkombëtare. Në lindje të bashkisë shtrihet një zonë 

potenciale prej 8’133 ha për rrjetin Emerald, i cili është një rrjet zonash të mbrojtura që synojnë ruajtjen 

e florës dhe faunës së egër në habitatin e tyre natyror brenda Europës. Në këtë zonë përfshihet edhe 
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parku kombëtar i “Bredhit të Drenovës”, rreth 1,337 ha, i cili përbën aktualisht të vetmen zonë të 

mbrojtur nga i gjithë potenciali që ekziston. Përveçse në rrjetin Emerald, në perëndim të bashkisë 

shtrihet një zonë akoma më e madhe, rreth 36,727 ha, potencial për përfshirjen në rrjetin e mbrojtjes 

Natyra 2000. Ky është një tjetër rrjet që synon mbrojtjen e habitatit dhe biodiversitetit në Europë, duke 

përfshirë site tokësore dhe ujore. Në këtë zonë potenciale nuk ka asnjë zonë të mbrojur. Është e 

domosdoshme që këto habitate të vazhdojnë të ekzistojnë edhe në të ardhmen. Deri kur të plotësohen 

kushtet mbrojtëse për integrimin e plotë të këtyre zonave në rrjete të mborjtura, bashkia duhet të 

tregohet e kujdesshme që të mos lejojë ndërhyrje urbane përtej atyre ekzistuese në këto zona të egra 

natyrore, gjithnjë e më të rralla në planetin tonë.  

Shtylla e tretë kryesore për zhvillimin e Bashkisë për këto 15 vite do të jetë sektori i industrisë. Dikur, 

territori i bashkisë ka patur një shfrytëzim shumë më të lartë të potencialit të vet industrial (prodhim 

energjie, industri e rëndë nxjerrëse e përpunuese, etj.) që ishte shumë i lidhur me zhvillimin në nivel 

kombëtar. Duke  qenë  se  drejtimi  i  zhvillimit  ka  ndryshuar, shumica  e  infrastrukturës  së vjetër 

industriale është amortizuar, dëmtuar ose tjetërsuar sakaq. Megjithatë, industria ofron shumë alternativa 

akoma sot e kësaj dite, veçanërisht nëse fokusohemi te ajo e lehta. Ndër variantet e kësaj të fundit, është 

mundësia e zhvillimit të industrisë ushqimore dhe të agro-përpunimit. Kjo mund të krijojë një lidhje 

komplementare me shumë aspekte të zhvillimit bujqësor dhe ekonomik të vendit. Më tej akoma, bazuar 

te nënproduktet e saj që teprojnë, kjo industri mund të lidhet lehtë me atë të prodhimit të energjisë 

alternative për disa forma të ulëta shfrytëzimi, si p.sh: ndriçimi i hapësirave të caktuara publike. Përveç 

tyre, është e mundur gjithashtu që në zona të caktuara të zhvillohet më tej akoma industria e 

konfeksioneve, që gjithashtu mund të shihet e lidhur ngushtë me prodhimin vendor. Sektor tjetër i 

industrisë që mund të zhvillohen është ai i riciklimit të tipeve të caktuara të mbetjeve. Natyrshëm, duke 

qenë se bashkia ka shumë burime natyrore të cilat mund të shfrytëzohen për aktivitete industriale, është 

e rëndësishme që ndërhyrjet të marrin parasysh mbrojtjen e mjedisit. 

Objektivat strategjike kryesore të Bashkisë Korçë janë: 

Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik  

Rajoni Bashkia Korçë është qendra juglindore ekonomike e Shqipërisë. Si rrjedhojë do të vazhdojë të 

mbetet motorri ekonomik i vendit dhe të kthehet në një rajon konkurues në Ballkanin Perëndimor. 

Qendër rajonale me nje ekonomi konkuruese, sipermarrje dinamike, bujqësi të zhvilluar, turizëm 

shumëdimensional, e fokusuar tek inovacioni dhe duke u kujdesur në mënyrë të veçantë për mjedisin.  

1. Zhvillimi i potencialit bashkiak për krijimin e një klime atraktive për tërheqjen e investimeve 

vendase dhe të huaja në Korçë, si dhe bashkëpunimi ndër-kufitar me qëllim zhvillimin e 

biznesit dhe rritjen e mundësive për punësim.  
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2. Ngritja dhe fuqizimi i një rrjeti të mbështetjes institucionale dhe infrastrukturore për zhvillimin 

e Bujqësise në Bashkinë e Korçës si një motorr i zhvillimit ekonomik të zonës në tërësi  

3. Transformimi i Korçës në një destinacion turistik me shumë dimensione si: i) kulturore, ii) 

natyrore (eko-turizëm), iii) të shijes, etj.  

4. Rivitalizimi i sektoreve të Industrisë.  

Përmirësimi i Cilësisë Urbane/ Rurale 

 Duke parë përqëndrimin e lartë të zonave urbane në rajon ky objektiv synon përmirësimin e cilësisë së 

mjedisit të ndërtuar në hapësirën administrative të Bashkisë Korçë. Zhvillimi kaotik i dekadave të 

fundit i lidhur dhe me zhvillime informale ofron një pasqyrë të vështirë urbane. Si rrjedhojë, duke parë 

dhe dëshirën për tërheqjen e talenteve dhe kompanive të huaja, përtej atyre vendase, është e udhës që 

cilësia urbane të kthehet në një prioritet për këtë plan. Përmirësimi i këtij mjedisi me anë të projekteve 

të rigjenerimit, konsolidimit si dhe integrimit do të ofrojë një mundësi të mirë për ofrimin e modeleve 

të zhvillimit të qëndrueshëm të komuniteteve, do të rrisë atraksionin e këtij rajoni edhe në nivel 

ndërkombëtar, si dhe do të nxisë industrinë e ndërtimit të kontrolluar ekologjikisht dhe të turizmit, të 

cilat janë në një nivel jo të kënaqshëm për momentin. Duke përmirësuar proceset planifikuese dhe 

manaxhuese, Korça do të ketë një formë urbane që i përshtatet objektivave ambicioze të bashkisë dhe 

mbështesë zhvillimin në tërësi.  

Përmirësimi i Infrastrukturës së Transportit dhe Mobilitetit në Rajon  

Zhvillimi i mobilitetit dhe optimizimi i lëvizshmërisë midis zonave të kësaj hapësire me qëllim 

përmirësimin e ndërlidhjes midis bizneseve dhe furnitorëve të tyre, si dhe aksesin e individëve tek 

shërbimet e ofruara nga kjo hapësirë ekonomike. Master plani i transportit duhet të marrë parasysh 

zhvillimin e rrugëve, transportin publik dhe parkimin, si dhe të sigurojë më shumë lidhje ndërmjet 

lagjeve; të rrisë aksesueshmërinë nga të gjithë. Për më tepër, duhet të nxisë modelet alternative të 

transportit dhe të theksojë nocione specifike për transportin publik. Plani ka propozuar zhvillimin e një 

sistemi rrugësh këmbësorësh dhe biçikletash që duhet të përdorin topografinë e sheshtë të qytetit dhe 

traditën urbane të përdorimit të biçikletave. Rrjetet e këmbësorëve dhe të biçikletave synojnë të çojnë 

në ulje të varësisë nga makinat dhe në ulje të nivelit të ndotjes, e nga ana tjetër të sjellin një ndikim 

shumë pozitiv mbi shëndetin dhe cilësinë e jetës publike. Infrastrukturë publike që rrit mundësinë e 

zhvillimit të bizneseve dhe komuniteteve, duke u shoqëruar me rritjen e mobilitetit për qarkullimin e 

njerëzve dhe mallrave në mënyrë të “zgjuar” dhe efiçente.  

Mbrojtja dhe Përmirësimi i Cilësisë së Mjedisit Natyror  

Ruajtja e Burimeve Natyrore dhe Mbrojtja e Mjedisit, ku konsiderohet Uji si prioritet i zhvillimit, 

përmiresimi i kualitetit dhe i sigurisë së aksesit me ujërat liqenorë e sipërfaqësorë, përdorimi 

teknologjive me zero emetim të dëmshëm. Integrimi i sistemeve natyrore me dizajnin e infrastrukturës 
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si dhe krijimi i rrjeteve të parqeve nga niveli lokal tek ai rajonal. Mjedis natyror i mbrojtur duke 

implementuar standartet teknike e ligjore për trajtimin e ekosistemeve dhe ruajtjen e biodiversitetit, 

duke siguruar kushtet e nevojshme për zhvillimin urban. 

Sfidat kryesore të zhvillimit 

Bazuar në Vizionin dhe në politikat e zhvillimit të Bashkisë Korçë PPV-ja 2016-2031 ka përcaktuar 

çështjet kryesore dhe projektet sipas objektivave strategjike për 5 vitet e para të implementimit të 

Planit.   

Objektivat janë ndarë duke evidentuar rast pas rasti edhe mundësitë e zhvillimit që ofrohen për tre 

drejtimet kryesore të zhvillimit. 

  Infrastruktura 

Synimi : Infrastrukturë publike që rrit mundësinë e zhvillimit të komunitetit dhe ekonomisë vendore, 

duke  u mbështetur te sigurimi  i  mobilitetit  për  qarkullimin  e  njerëzve  dhe  mallrave  në  mënyrë  të 

“zgjuar” dhe efiçente. 

Objektivi: Përmirësim i rrjetit rrugor të Bashkisë dhe shërbimeve të transportit 

Për përmbushjen e këtij objektivi është parashikuar programi rrjeti rrugor.  

Objektivi: Përmirësim i shërbimeve të Transportit 

Për përmbushjen e këtij objektivi është parashikuar programi i zhvillimit të transportit publik. 

 Zhvillimi ekonomik dhe Inovacioni 

Synimi: Qendër rajonale me një ekonomi konkurruese, sipërmarrje dinamike, bujqësi të zhvilluar, 

turizëm shumë-përmasor, të fokusuara tek inovacioni dhe duke u kujdesur në mënyrë të veçante për 

mos-dëmtimin e mjedisit. 

Objektivi: Zhvillimi i potencialit bashkiak për krijimin e një klime tërheqëse për investimet vendase 

dhe të huaja në Korçë, duke promovuar e mbështetur bashkëpunimin ndër-kufitar me qëllim zhvillimin 

e biznesit dhe rritjen e mundësive për punësim. 

Objektivi : Ngritja  dhe  fuqizimi  i  një  rrjeti  të  mbështetjes  institucionale  dhe infrastrukturore për 

zhvillimin e Bujqësisë në Bashkinë e Korçës si një motor i zhvillimit ekonomik të zonës në tërësi 

Objektivi  :  Transformimi  i  Korçës  në  një  destinacion  turistik  me  shumë  përmasa atraktive 

sezonale përgjatë gjithë vitit – i) kulturore, ii) natyrore (eko-turizëm), iii) të shijes, etj. 

Për përmbushjen e këtij objektivi është parashikuar programi i zhvillimit të Turizmit. 

Objektivi : Shërbime publike të standardeve të larta për një jetë më cilesore të banorëve të Korçës për 

përmbushjen e këtij objektivi është parashikuar programi Shërbimeve Publike Vendore. 

 

 



13 
 

Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022 

Paraqitja e projekteve kryesore–arsyet dhe përfituesit 
Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS 

Plani i shpenzimeve kapitale /projekt plani 2020-2022 
Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15] 
 

(F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE  

  

  

2017 2018 2019 2020  2021  2022  

 Nënfunksioni 
1  

011 Organet ekzekutive dhe legjislative, 
për çështjet financiare dhe fiskale, 
çështjet e brendshme 

                    
894  

                 
4,048  

                 
5,345                   

3,300  
                 

3,500  
                 

3,700  

 01110  Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 
                    

894  
                 

4,048  
                 

4,391  
                 

2,300  
                 

2,500  
                 

2,700  

 01120  Çështje financiare dhe fiskale 
                        

-    
                        

-    
                    

954  
                 

1,000  
                 

1,000  
                 

1,000  

 01170  Gjendja civile 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
2  017 Shërbime të  huamarrjes vendore 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 01710  
Pagesa për shërbimin e borxhit të 
brendshëm 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 Nënfunksioni 
3  031 Shërbimet Policore 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 03140  Shërbimet e Policisë Vendore 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
4  032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 

                       
93  

                    
271  

              
17,358  

                 
2,200  

                 
2,200  

                 
2,550  

 03280  Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 
                       

93  
                    

271  
              

17,358  
                 

2,200  
                 

2,200  
                 

2,550  

 Nënfunksioni 
5  036 Marrdheniet me komunitetin 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 03600  Marrdheniet me komunitetin 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
6  

041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, 
tregtare dhe të punës 

                        
-    

                        
-    

                 
2,090  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 04130  Mbështetje për zhvillimin ekonomik 
                        

-    
                        

-    
                 

2,090  
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 04160  
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe 
inspektimi 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 Nënfunksioni 
7  

042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe 
gjuetia 

              
92,307  

              
50,189  

            
153,515  

              
29,624  

              
30,217  

              
30,519  

 04220  
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi 
dhe mbrojtja e konsumatoreve 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 04240  
Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe 
kullimit 

              
67,018  

              
49,615  

              
60,416  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 04260  Administrimi i pyjeve dhe kullotave 
              

25,289  
                    

574  
              

93,099  
              

29,624  
              

30,217  
              

30,519  

 Nënfunksioni 
8  045 Trasporti 

                        
-    

            
106,873  

            
170,814  

            
215,509  

            
301,726  

            
341,346  

 04520  Rrjeti rrugor rural 
                        

-    
            

106,873  
            

170,814  
            

215,509  
            

301,726  
            

341,346  

 04570  Transporti publik 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
9  047 Industri të tjera 

                        
-    

                        
-    

                 
3,153  

                        
-    

                        
-    

                        
-    
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 04740  Projekte Zhvillimi 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 04760  Zhvillimi i turizmit 
                        

-    
                        

-    
                 

3,153  
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
10  051 Menaxhimi i i mbetjeve 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 05100  Menaxhimi i mbetjeve 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
11  052 Menaxhimi i ujrave të zeza 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 05200  
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe 
kanalizimeve 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 Nënfunksioni 
12  053 Reduktimi i ndotjes 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 05320  Programet e mbrojtjes së mjedisit 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
13  056 Mbrojtja e mjedisit 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 05630  Ndërgjegjësimi mjedisor 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
14  061 Urbanistika 

        
1,320,290  

            
433,425  

              
92,096  

              
55,000  

              
12,000  

              
12,000  

 06140  Planifikimi Urban Vendor 
        

1,320,290  
            

433,425  
              

92,096  
              

55,000  
              

12,000  
              

12,000  

 Nënfunksioni 
15  062 Zhvillimi i komunitetit 

              
29,754  

              
36,284  

              
43,789  

              
27,000  

              
27,540  

              
27,815  

 06210  Programet e zhvillimit 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 06260  Sherbime publike vendore 
              

29,754  
              

36,284  
              

43,789  
              

27,000  
              

27,540  
              

27,815  

 Nënfunksioni 
16  063 Furnizimi me ujë 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 06330  Furnizimi me ujë  
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
17  064 Ndriçimi i rrugëve 

                        
-    

                        
-    

                 
3,774  

                 
2,700  

                 
2,700  

                 
2,700  

 06440  Ndriçim rrugësh 
                        

-    
                        

-    
                 

3,774  
                 

2,700  
                 

2,700  
                 

2,700  

 Nënfunksioni 
18  072 Shërbimet e kujdesit parësor  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 07220  Shërbimet e kujdesit parësor 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
19  081 Shërbimet rekreative dhe sportive 

                        
-    

                    
119  

                 
9,255  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 08130  Sport dhe argëtim 
                        

-    
                    

119  
                 

9,255  
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
20  082 Shërbimet kulturore 

              
82,222  

              
75,672  

            
114,811  

                 
1,100  

                 
1,200  

                 
1,500  

 08220  
Trashëgimia kulturore, eventet artistike 
dhe kulturore 

              
82,222  

              
75,672  

            
114,811  

                 
1,100  

                 
1,200  

                 
1,500  

 Nënfunksioni 
21  091 Arsimi bazë dhe parashkollor 

                 
7,393  

                 
4,378  

              
81,609  

                 
7,100  

                 
7,100  

                 
7,100  

 09120  
Arsimi bazë përfshirë arsimin 
parashkollor. 

                 
7,393  

                 
4,378  

              
81,609  

                 
7,100  

                 
7,100  

                 
7,100  

 Nënfunksioni 
22  092 Arsimi  parauniversitar 

              
33,682  

                 
1,466  

                 
1,235  

              
50,200  

              
50,200  

              
50,250  

 09230  Arsimi i mesëm i përgjithshëm 
              

33,682  
                 

1,466  
                    

150  
              

50,200  
              

50,200  
              

50,250  

 09240  Arsimi profesional                                                                                                                                          
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-    -    1,085  -    -    -    

 Nënfunksioni 
23  101 Sëmundje dhe paaftësi 

                    
331  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

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

                    
331  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 Nënfunksioni 
24  102 Të moshuarit 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 10220  Sigurimi shoqëror 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
25  104 Familje dhe fëmijë 

                        
-    

                        
-    

                    
441  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 10430  Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 
                        

-    
                        

-    
                    

441  
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
26  105 Papunësia 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 10550  Papunësia, arsim dhe aftësim 
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Nënfunksioni 
27  106 Strehimi social 

                 
2,560  

                    
354  

                 
8,658  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

 10661  Strehimi social 
                 

2,560  
                    

354  
                 

8,658  
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 Totali  
        

1,569,526  
            

713,079  
            

707,943  
            

393,733  
            

438,383  
            

479,480  

 

3. Informacion financiar 
 

Supozimet e planifikimit 
Tabela D2  

(D2) LLOGARITJET MAKROEKONOMIKE 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
Viti t-2 

Viti i 
shkuar 

Vitit aktual 
(I pritur) 

 Viti t+1 (I 
pritur)  

 Viti t+2 (I 
pritur)  

 Viti t+3 
(I 

pritur)  

        Norma e inflacionit  2.00% 2.10% 2.70% 3.00% 3.00% 3.00% 

        Norma reale e rritjes ekonomike  3.80% 4.20% 4.30% 4.40% 4.50% 4.50% 

        Norma e rritjes së pagave (nominale)  4.00% 3.90% 3.70% 3.60% 3.50% 3.50% 

        Norma e Interesit (3 mujor)      0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 

        Norma e Interesit (5 vjeçar)      4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 

        Kursi i këmbimit (në fund të vitit) 
shuma në LEK për 1 EURO  134.20 127.60 127.60 127.60 127.60 127.60 
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Burimi i të ardhurave 
Tabela F1: Analizë për parashikimin e të ardhurave për periudhën 2020-2022 (Faktorët e rritjes ose uljes së 

nivelit të mbledhjes së taksave/tarifave) 

Buxheti për tre vitet e ardhshme ka në qendër, rritjen e të ardhurave, rritjen e shërbimeve, rritjen e 

aksesit dhe të cilësisë së jetës nga qyteti deri në skajet më të largëta të Bashkisë Korçë. 

Vizioni ynë është që të krijojmë një sistem që nxit transparencën, llogaridhënien, disiplinën fiskale dhe 

efikasitetin në mbledhjen, administrimin dhe përdorimin e burimeve financiare për shërbime më të mira 

dhe zhvillim të mëtejshëm ekonomik. Parashikimi i buxhetit afatmesëm për Bashkinë Korçë në tre vitet 

e ardhshme është i mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapaciteteve të taksave e tarifave, në ecurinë e 

realizimit të tyre në vite, si dhe politikat e përcaktuara për vitet pasardhëse, duke u mbështetur në 

legjislacionin aktual në fuqi.  

Këto parashikime mbështeten në llogaritjet e përgjithshme që janë të lidhura ngushtë me masat që pritet 

të ndërmerren nga administrata tatimore në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse të Bashkisë, por dhe 

jashtë saj, për realizimin e parashikimeve të pretenduara të të ardhurave.  

Parashikimi i të ardhurave për periudhën afatmesme parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga 

taksat e tarifat vendore, duke forcuar kapacitetet administruese, duke zgjeruar bazën e taksapaguesve, si 

dhe duke marrë në konsideratë :   

a) Përpjekjet për të forcuar menaxhimin e të ardhurave, për të rritur efikasitetin e tyre në mbledhjen e të 

ardhurave, zvogëluar hendekun tatimor, luftuar evazionin fiskal dhe ekonominë informale. 

b) Lehtësimi i proçedurave në marrëdhënie me subjektet dhe familjarët. 

c) Ecurinë e realizimit të të ardhurave për faktorët që kanë ndikuar në rritjen ose pakësimin e 

arkëtimeve 

Gjatë viteve të kaluara, paketave fiskale respektive u janë bërë ndryshime thelbësore të cilat kanë pasur 

në fokus të lehtësojnë edhe më shumë barrën për biznesin siç janë:  

1. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, ka lehtësuar kështu biznesin e vogël dhe 

sidomos të vetëpunësuarit. Kështu, biznesi me qarkullim vjetor nga 0 deri në 5 milionë lekë nuk paguan 

më këtë tatim, ndërsa biznesi me qarkullim vjetor nga 5 deri në 8 milionë lekë paguan 5% të fitimit të 

tatueshëm. 

 2. Taksa e ndërtesës e cila ndryshoi shkallën e taksës, ku nga taksim me vlerë fikse për m2 kaloi në 

taksim me vlerë tregu, duke lehtësuar me gati 52% ngarkesën fiskale. 

3. Taksa e tabelës për qëllime identifikimi e cila ndryshoi nivel për çdo kategorizim, duke bërë dallimin 

midis llojshmërisë së tabelave, e cila shkoi deri në përgjysmimin e kësaj takse.  

4. Përgjysmimi i tarifës për servitutin e kalimit në prona publike.  
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5. Përjashtimi nga detyrimi për të paguar tarifën me tavolina jashtë lokalit për të gjitha subjektet që 

ushtrojnë aktivitet me tavolina jashtë lokalit në pronë publike. 

 6. Përjashtimi nga detyrimi për të paguar tarifat vendore (tarifë pastrimi, tarifë ndriçimi dhe tarifë 

gjelbërimi) të gjitha bizneset e reja që do të hapin dhe regjistrojnë për herë të parë aktivitet në Pazarin e 

Vjetër të qytetit dhe në Inkubatorin e Biznesit tek ish UMB, për një periudhë 1 vjeçare nga krijimi i 

tyre.  

7. Heqja e taksës së përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore (telefoni, energji, tv kabllor,internet) 

taksë kjo që aplikohej në të gjitha subjektet që operonin në këtë fushë.  

Të gjitha sa përmendem më sipër por dhe jo vetëm këto, kanë pasur në fokus sikurse dhe e kemi 

përmendur më sipër të lehtësojnë edhe më shumë barrën për biznesin, të ndikojnë në rritjen e të 

ardhurave në buxhetet familjare, duke rritur ekonominë në ato familje dhe jo vetëm. 

 

(F1) BURIMET BUXHETORE  

         

   
2017  2018  2019  2020  2021  2022  

   
Viti t-2 Viti i shkuar  Viti aktual  

Viti aktual Viti t+1 (I 
pritur) 

Viti t+2 (I 
pritur) 

 A   TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA  
          
578,864  

          
642,297  

       
1,087,137  

       
1,068,400  

       
1,089,722  

       
1,100,541  

 A.1   TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE  
          
240,626  

          
240,010  

          
531,813  

          
537,131  

          
547,874  

          
553,352  

 A.1.1   Taksa vendore mbi biznesin e vogël  
               
6,728  

               
5,191  

            
23,000  23,230  23,695  23,932  

 A.1.2   Taksa mbi pasurinë e paluajtshme  
          
130,129  

          
134,737  

          
207,410  

          
209,484  

          
213,674  

          
215,811  

 A.1.2.1   Taksa mbi ndërtesën  
          
103,193  

          
102,953  

          
149,569  151,065  154,086  155,627  

 A.1.2.2   Taksa mbi tokën bujqësore  
            
20,816  

            
22,657  

            
48,841  49,329  50,316  50,819  

 A.1.2.3   Taksa mbi truallin  
               
6,120  

               
9,127  

               
9,000  9,090  9,272  9,365  

 A.1.2.4   Taksa mbi transaksionet e pasurisë  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.1.3   Taksa vendore në shërbimin hotelier  
               
3,931  

               
5,060  

               
5,500  5,555  5,666  5,723  

 A.1.4  
 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga 
ndërtimet e reja  

            
86,475  

            
59,464  

          
240,000  242,400  247,248  249,720  

 A.1.5   Taksa e tabelës    
            
13,362  

               
9,552  

            
15,903  16,062  16,383  16,547  

 A.1.6  
 Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga 
dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë 
vendore  

                     
-    

            
26,006  

            
40,000  

40,400  41,208  41,620  

 A.1.7   Taksa e përkohëshme   aaa  
                      
1  

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.1.8   Taksa e përkohëshme 1   bbb  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.1.9   Taksa e përkohëshme 2   ccc  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  
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 A.2   TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)  
            
37,969  

            
57,148  

            
81,800  

            
82,618  

            
84,270  

            
85,113  

 A.2.1  
 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / 
pasuritë e paluajtshme  

               
7,390  

               
9,591  

            
13,000  13,130  13,393  13,527  

 A.2.2  
 Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të 
përdorura  

            
24,619  

            
37,623  

            
42,000  42,420  43,268  43,701  

 A.2.3   Taksa e rentës minerare  
                    
74  

                  
110  

                  
200  202  206  208  

 A.2.4   Taksa mbi të ardhurat personale  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.2.5   Taksa të tjera     
               
5,886  

               
9,824  

            
26,600  26,866  27,403  27,677  

 A.3   TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE  
          
279,222  

          
318,017  

          
415,111  

          
419,262  

          
427,648  

          
431,925  

 A.3.1   Tarifa me menaxhimit te mbetjeve  
          
112,670  

          
155,983  

          
183,510  

          
185,345  

          
189,052  

          
190,943  

 A.3.1.1   Tarifa e pastrimit për familjet  
            
47,529  

            
74,167  

          
116,138  117,299  119,645  120,842  

 A.3.1.2   Tarifa e pastrimit për institucionet  
               
1,953  

               
2,426  

                     
-    0  0  0  

 A.3.1.3   Tarifa e pastrimit për biznesin  
            
63,188  

            
79,390  

            
67,372  68,046  69,407  70,101  

 A.3.2   Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.3.3   Tarifa për ndriçimin publik  
            
36,267  

            
37,943  

            
44,424  

            
44,868  

            
45,766  

            
46,223  

 A.3.3.1   Tarifa për ndriçimin publik nga familjet  
            
16,882  

            
18,220  

            
26,695  26,962  27,501  27,776  

 A.3.3.2   Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet  
                  
439  

                  
422  

                     
-    0  0  0  

 A.3.3.3   Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi  
            
18,946  

            
19,301  

            
17,729  17,906  18,264  18,447  

 A.3.4   Tarifa për gjelbërimin  
            
23,683  

            
24,707  

            
31,717  

            
32,034  

            
32,675  

            
33,002  

 A.3.4.1   Tarifa për gjelbërimin nga familjet  
               
9,732  

            
10,006  

            
18,132  18,313  18,680  18,866  

 A.3.4.2   Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet  
                  
438  

                  
432  

                     
-    0  0  0  

 A.3.4.3   Tarifa për gjelbërimin nga bizneset  
            
13,513  

            
14,269  

            
13,585  13,721  13,995  14,135  

 A.3.5   Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë  
            
71,128  

            
62,546  

          
108,986  

          
110,076  

          
112,278  

          
113,401  

 A.3.5.1  
 Tarifa për shërbimet administrative të 

bashkisë  
               
3,047  

               
4,720  

            
18,137  18,318  18,685  18,872  

 A.3.5.2  
 Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e 

autorizimeve  
                  
604  

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.3.5.3   Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.3.5.4  
 Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të 

therura  
               
1,035  

               
2,398  

               
3,000  3,030  3,091  3,122  

 A.3.5.5  
 Tarifa e liçensimit të veprimtarive të 

transportit  
               
2,562  

               
1,065  

               
2,600  2,626  2,679  2,705  

 A.3.5.6  
 Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe 

vendparkime publike  
            
16,973  

            
20,666  

            
22,900  23,129  23,592  23,827  

 A.3.5.7  
 Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e 

naftës bruto dhe nënprodukteve të saj  
               
3,000  

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.3.5.8   Tarifa për pyejt dhe kullotat  
            
31,894  

            
17,629  

            
29,331  29,624  30,217  30,519  

 A.3.5.9   Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja  
               
2,555  

                  
617  

               
2,178  2,200  2,245  2,267  

 A.3.5.10  
 Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës 

publike dhe fasadave  
               
9,184  

            
15,048  

            
30,388  30,692  31,306  31,619  
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 A.3.5.11  
 Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në 

landfille   
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.3.5.12  
 Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore 

(Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)  
                     
-    

                      
5  

                     
-    0  0  0  

 A.3.5.13  
 Tarifa nga dokumentat për tender, ankand 

etj  
                  
274  

                  
398  

                  
452  457  466  470  

 A.3.6  
 Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, 
sportit etj  

            
12,229  

            
13,456  

            
17,563  

            
17,739  

            
18,093  

            
18,274  

 A.3.6.1   Bibloteka    
                  
262  

                  
405  

                  
500  505  515  520  

 A.3.6.2   Muzeumet    
                      
3  

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.3.6.3   Teatri    
               
2,815  

               
3,302  

               
3,000  3,030  3,091  3,122  

 A.3.6.4   Qendra kulturore e fëmijëve  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.3.6.5   Pallati i sportit    
                    
63  

                    
63  

                    
63  64  65  66  

 A.3.6.6   Qendra Komunitare  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.3.6.7   Mensa (Konviktet)  
                  
368  

                  
447  

                  
500  505  515  520  

 A.3.6.8   Kopshtet    
               
7,606  

               
8,259  

            
12,500  12,625  12,878  13,006  

 A.3.6.9   Çerdhet    
               
1,112  

                  
980  

               
1,000  1,010  1,030  1,041  

 A.3.7   Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime  
                  
232  

                  
129  

                  
350  354  361  364  

 A.3.8   Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.3.9   Tarifa e përkohëshme  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.3.10   Tarifa të tjera    
            
23,013  

            
23,253  

            
28,561  28,847  29,424  29,718  

 A.4   TË ARDHURAT E TJERA  
            
21,047  

            
27,122  

            
58,413  

            
29,389  

            
29,929  

            
30,151  

 A.4.1   Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë  
               
1,967  

               
1,909  

               
8,625  8,711  8,885  8,974  

 A.4.2   Kthimi nga investimet kapitale  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.4.3  
 Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të 
Bashkisë  

                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.4.4   Kthimi nga partneriteti publik privat  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.4.5   Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.4.6   Shitja e mallrave dhe shërbimeve  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.4.7   Kundravajtjet administrative (Gjobat)  
               
8,687  

            
12,622  

            
12,960  9,401  9,542  9,560  

 A.4.8   Sekuestrime dhe Zhdëmtime  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.4.9   Kuotat e anëtarësisë së bashkive  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.4.10  
 Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera 
vendore  

                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.4.11   Grante nga ndihma ndërkombëtare  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.4.12   Shitja e aseteve financiare  
                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  

 A.4.13  
 Shitja e aseteve fikse të prekshme / 
paprekshme  

                     
-    

                     -    
                     
-    0  0  0  
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 A.4.14   Të tjera    
            
10,393  

            
12,591  

            
36,828  11,277  11,502  11,617  

 B   TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR  
       
2,780,565  

       
1,803,235  

       
1,417,370  

       
1,336,717  

       
1,374,977  

       
1,422,419  

 B.1   Transferta e pakushtëzuar  
          
395,385  

          
419,527  

          
439,016  

          
467,999  

          
506,259  

          
538,478  

 B.2   Transferta e kushtëzuar  
       
2,101,150  

       
1,081,210  

          
670,908  

          
564,258  

          
564,258  

          
564,258  

 B.2.1   Për funskionet e deleguara  
          
594,476  

          
595,040  

          
617,742  564,258  564,258  564,258  

 B.2.2   Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)   
       
1,506,674  

          
486,170  

            
53,166  0  0  0  

 B.3   Trasferta specifike  
          
284,030  

          
302,498  

          
307,446  

          
304,460  

          
304,460  

          
319,683  

 C   HUAMARRJA  
                     
-    

                     -    
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

 C.1   Huamarrja afatshkurtë  
                     
-    

                     -    
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

 C.2   Huamarrja afatgjatë  
                     
-    

                     -    
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

 D   TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR  
          
362,648  

          
373,771  

          
293,882  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

 D.1   Trashëgimi pa destinacion  
          
122,156  

          
176,659  

          
186,219  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

 D.2   Trashëgimi me destinacion  
          
240,492  

          
197,112  

          
107,663  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

   TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE    3,722,077  2,819,303  2,798,389  2,405,117  2,464,699  2,522,960  

 
 
 

Shpenzimet 
Tabela F6, F7 shpenzimet sipas funksionit.vasi 
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Analiza për parashikimin e shpenzimeve për periudhën 2020-2022 (Faktorët e rritjes ose uljes së shpenzimeve të 

Personelit/operative/investime); 

Shpenzimet e planifikuara për vitin 2020 janë në vlerën 2,405,117 mijë lekë e detajuar në: 

-paga dhe sigurime shoqërore   663,075 mijë lekë, të cilat zenë 28% ndaj totalit të shpenzimeve. 

-shpenzime korrente             1,344,620 “’, të cilat zenë 56% ndaj totalit të shpenzimeve. 

-shpenzime kapitale    393,733 “”, të cilat zenë 16% ndaj totalit të shpenzimeve. 

 

Shpenzimet e planifikuara për vitin 2021 janë në vlerën 2,464,698 mijë lekë e detajuar në: 

-paga dhe sigurime shoqërore   675,020 mijë lekë, të cilat zenë 27% ndaj totalit të shpenzimeve, dhe 

krahasuar me vitin 2020 ka një rritje prej 11,945 mijë lekë. 

-shpenzime korrente             1,347,487  mijë lekë të cilat zenë 55% ndaj totalit të shpenzimeve, dhe 

krahasuar me vitin 2020 ka një rritje prej 2,868 mijë lekë. 

-shpenzime kapitale    438,383 mijë lekë, të cilat zenë 18% ndaj totalit të shpenzimeve, dhe 

krahasuar me vitin 2020 ka një rritje prej 44,650 mijë lekë . 

 

Shpenzimet e planifikuara për vitin 2022 janë në vlerën 2,522,960 mijë lekë e detajuar në: 

-paga dhe sigurime shoqërore   684,815 mijë lekë, të cilat zenë 27% ndaj totalit të shpenzimeve, dhe 

krahasuar me vitin 2021 ka një rritje prej 9,795 mijë lekë . 

-shpenzime korrente             1,354,740 “’, të cilat zenë 54% ndaj totalit të shpenzimeve, dhe krahasuar 

me vitin 2021 ka një rritje prej 7,253 mijë lekë. 

-shpenzime kapitale    479,480 “”, të cilat zenë 19% ndaj totalit të shpenzimeve, dhe krahasuar 

me vitin 2021 ka një rritje prej 41,097 mijë lekë . 

 

Informacion financiar suplementar 

 Huamarrje, informacion për stokun e borxhit 

Detajimi i pagesës së shërbimit të borxhit sipas bankave dhe deri në korrik 2019 paraqitet si më poshtë: 

Intesa Sanpaolo Bank. 

Për vitin 2014 shuma e disbursuar në muajin Tetor është 49,000,000 lekë. 

Për vitin 2014 shuma e disbursuar në muajin Dhjetor është 100,000,000 lekë.  

Për vitin 2015 shuma e disbursuar në muajin Mars  është 50,000,000 lekë. 

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principali në vlerën 50,000,000 

lekë dhe interesi në vlerën 13,188,903.66  lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për 

periudhën Tetor 2014- Korrik 2019 janë paguar principial 18,460,827 lekë dhe interes në vlerën 

9,789,824 lekë. 
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Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principali në vlerën 100,000,000 

lekë dhe interesi në vlerën 25,976,603.45 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për 

periudhën Dhjetor 2014- korrik 2019  janë paguar principial 34,088,117.97 lekë dhe interes në vlerën 

19,292,524.94  lekë. 

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principali në vlerën 50,000,000 

lekë dhe interesi në vlerën 12,100,888.26 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për 

periudhën Mars 2015- korrik 2019  janë paguar principial  16,341,289.03 lekë dhe interes në vlerën 

8,992,662.06  lekë. 

Pro-Credit Bank. 

Për vitin 2010 shuma e disbursuar është 44,955,000 lekë. 

Për vitin 2011 shuma e disbursuar është 23,776,200 lekë. 

Për vitin 2012 shuma e disbursuar është 23,776,200 lekë. 

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principali në vlerën 45,000,000 

lekë dhe interesi në vlerën 18,373,30467  lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për 

periudhën, Tetor 2010- korrik 2019, janë paguar principal në vlerën  39,093,074.13 lekë dhe interes në 

vlerën   18,234,572.44  lekë. 

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principali në vlerën 23.800.000 

lekë dhe interesi në vlerën 9,143,312.21 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim, Qershor 

2011- korrik 2019, janë paguar principal në vlerën 18,470,912.63 lekë dhe interes në vlerën 

8,942,617.37  lekë. 

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principali në vlerën 23.800.000 

lekë dhe interesi në vlerën 8,117,000.56 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim, Tetor 2012- 

korrik 2019, janë paguar principal në vlerën 15,156,632.63 lekë dhe interes në vlerën 7,581,250.61 

lekë. 

CEB. 

Transhi I    2014-2023 shuma e disbursuar është 340,214 euro 

Transhi II   2016-2025 shuma e disbursuar është 640,000 euro 

Transhi III  2017-2026 shuma e disbursuar është 110,000 euro 

Transhi IV  2018-2027 shuma e disbursuar është 101,386 euro 

Sipas planit të pagesave të transhit të parë për periudhën Dhjetor 2014- Korrik 2019 janë paguar 

principal në vlerën 23,174,489.04 lekë (170,107 euro). 

Sipas planit të pagesave të transhit të dytë për periudhën Shtator 2016- Korrik 2019 janë paguar 

principal në vlerën 25,977,600.00 lekë (192,000 euro). 
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Sipas planit të pagesave të transhit të tretë për periudhën Korrik 2017- Korrik 2019 janë paguar 

principal në 4,268,000 lekë (33,000 euro). 

Sipas planit të pagesave të transhit të katërt për periudhën Mars 2018- Korrik 2019 janë paguar 

principal në vlerën 2,663,410.22 lekë (20,277.20 euro). 

Gjendja e stokut të borxhit në total, përfshirë dhe pagesat e muajit Prill 2019, paraqitet si më poshtë: 

 

       
Korrik 2019 

 

Emërtimi i 
bankës 

Principal Interesi Total Detyrimi 

Plan amortizimi Likujdimi 
Pl i mbetur për 

tu likujduar Plan amortizimi Likujdimi 
Pl i mbetur per tu 

likujduar Principial + Interes 

Intesa 
Sanpaolo 

Bank 200,000,000.00 68,890,234.00 131,109,766.00 56,525,575.55 38,075,011.00 18,450,564.55 149,560,330.55 

Procredit 
Bank 92,600,000.00 72,720,619.39 19,879,380.61 35,807,367.44 34,758,440.42 1,048,927.02 20,928,307.63 

CEB  166,824,000.00 56,083,499.26 110,740,500.74 0.00 0.00 0.00 110,740,500.74 

TOTAL  459,424,000.00 197,694,352.65 261,729,647.35 92,332,942.99 72,833,451.42 19,499,491.48 281,229,138.83 

 

Detyrime të prapambetura 

C3 dhe F12 Detyrime të prapambeturat  

               

(C3) DETYRIMET E PRAPAMBETURA 

               

  
2019 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

   Viti aktual    Viti aktual    Viti t+1 (I pritur)    Viti t+2 (I pritur)    Viti t+3 (I pritur)  

 Kreditor  
 Data e 

Detyrimit  

 Stoku i 
borxhit, 31 

Tetor  

 

 Amortizimi 
i 

detyrimeve 
të 

prapambet
ura deri në 

fund të 
vitit  

 Stoku i 
borxhit, 

31 
Dhjetor  

 

 
Amortizi

mi i 
detyrime

ve të 
prapamb

etura 
gjatë vitit  

 Stoku i 
borxhit, 

31 
Dhjetor  

 

 Amortizimi i 
detyrimeve të 
prapambetura 

gjatë vitit  

 Stoku i 
borxhit, 

31 
Dhjetor  

 

 
Amortizi

mi i 
detyrime

ve të 
prapamb

etura 
gjatë 

vitit  

 Stoku i 
borxhit, 31 

Dhjetor  

Promo 
Print shpk 27.12.2017 56,400   56,400 0     0     0     0 

Erald G 28.3.2018 3,888,000   3,888,000 0     0     0     0 

Erald G 28.3.2018 2,217,600   2,217,600 0     0     0     0 

Print 
Point 5.10.2018 137,040   137,040 0     0     0     0 

Nika shpk 14.12.2018 2,134,903   2,134,903 0     0     0     0 

Print 
Point 26.12.2018 225,000   225,000 0     0     0     0 

Print 
Point 28.12.2018 18,036   18,036 0     0     0     0 

Print 
Point 31.12.2018 244,080   244,080 0     0     0     0 

 Total    8,921,059   8,921,059 0   0 0   0 0   0 0 

                
Këto detyrime parashikohen të shlyhen gjatë vitit 2019. 
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F14 Treguesit financiarë  
 

(F14) INDIKATORËT  

        
  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

              1   Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave  

 

 Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e 
përgjithshme  85.4% 84.7% 98.5% 100.0% 100.0% 100.0% 

              2   Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave  

 

 Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e 
përgjithshme  14.0% 19.8% 35.4% 39.8% 39.6% 39.1% 

              3   Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave  

 

 Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e 
përgjithshme  15.6% 22.8% 40.1% 44.4% 44.2% 43.6% 

              4   Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve  

 
 Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme  

   
16.4% 17.8% 19.0% 

              5   Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale  

 
 Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve  

   
79.8% 78.4% 77.3% 

              6   Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve  

 

 Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e 
përgjithshme  

   
27.6% 27.4% 27.2% 

              7   Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave  

 
  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

              8   Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta  

 
  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

              9   Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave  

 
  

  
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

           10   Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve  

 
  18.0% 23.4% 21.5% 24.0% 23.4% 23.0% 

 
Të ardhurat nga taksat dhe tarifat lokale ndaj të ardhurave të përgjithshme për vitin 2020 zë 39.8%, 2021 zë 

39.6% dhe 2022 zë 39.1%. 

Të ardhurat nga burimet e veta ndaj të ardhurave të përgjithshme për vitin 2020 zë 44.4%, 2021 zë 44.2% dhe 

2022 zë 43.6%. 

Shpenzimet kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme për vitin 2020 zë 16.4%, 2021 zë 17.8% dhe 2022 zë 

19%. 



27 
 

Shpenzimet korrente ndaj shpenzimeve të përgjithshme për vitin 2020 zë 79.8%, 2021 zë 78.4% dhe 2022 zë 

77.3%. 

Shpenzimet e personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme për vitin 2020 zë 27.6%, 2021 zë 27.4% dhe 2022 zë 

27.2%. 

 

Rreziqet financiare dhe fiskale 

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

Disa nga risqet fiskale janë mungesa e likuiditetit nga Biznesi, ulja e remitancave, ulja e kreditimit nga 

Bankat e nivelit të dytë, mungesa e informacionit ndaj bizneseve për detyrimet që ka si dhe mospagesa 

e detyrimeve të prapambetura. Këto sjellin edhe mosrealizim të shpenzimeve dhe për efekt moszbatimi 

i buxhetit dhe lindjen e detyrimeve të prapambetura. Në zbatimin e buxhetit një risk tjetër është dhe 

ndryshimi i normave të interesit në rritje që sjell dhe rritjen e kostos së kredisë. Pagesat e vendimeve 

gjyqesore janë gjithmonë në rritje dhe të pa justifikuara. Masat për zvogëlimin e rrezikut që Bashkia 

Korçë ka ndërmarrë janë:  

-Krijimi i lehtësirave për biznesin, gjetja e mënyrave për ti ndihmuar bizneset dhe nxitjen e krijimit të 

bizneseve të reja.  

-Njoftimi i gjithë subjekteve brenda afatit kohor. Informimi në kohë I të gjithë subjekteve për detyrimet 

që kanë karshi Bashkisë Korçë. 

-Evidentimi i të gjitha bizneseve që kanë detyrime të prapambetura, njoftimi i subjekteve për detyrimet,  

negocim për mënyrën e pagesës. Kontaktet sa më shpeshta dhe më intensive me subjektet që kanë 

detyrime te prapambetura.Ulja e borxhit të krijuar. 

-Njoftimi për vonesa, aplikimi i gjobave, bllokimi i aktivitetit, bllokimi i llogarive dhe të gjitha masat e 

tjera konform ligjit.  

-Monitorimi i limiteve mujore të shpenzimeve. Rakordimi i shpenzimeve mujore me të dhënat e 

Buxhetit. 

-Sigurimi i informacionit të duhur, në kohën e duhur mbi normat e interesit ,ndjekja e  trendit të normës 

së interesit. 

-Risku i kursit të këmbimit. Ndjekja me kujdes e raportimit, bisedime me bankën mbi kursin e 

këmbimit si dhe ndjekja e trendit të kursit të këmbimit. 

 
4. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë së vetëqeverisjes 

vendore 
 

Hyrje–rezultati i përgjithshëm dhe përfundime 

Bashkia Korçë sipas udhëzimit nr. 22 datë 30.7.2018, përgatit raportet e monitorimit 4 mujore. Ky 

raport ndihmon për të kuptuar se sa janë arritur objektivat e përcaktuara në strategjinë  e Zhvillimit. 
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Nëpërmjet këtyre raporteve bëhet e mundur të shihet ku jemi dhe bëhet planifikimi i objektivave për 

PBA. 

Një pjesë e objektivave të parashikuara janë të plotësuara dhe një pjesë në zbatim e sipër. 
 ● = e plotësuar 

 = në zbatim e sipër 
 ◌ = nuk ka nisur ende 
 
 

Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit  
Tabela mbi zbatimin e strategjisë 

Fusha prioritare Masa strategjike Statusi i 
ecurisë 

Forma urbane Konsolidimi i sistemit të planifikimit  

Përmirësimi i pëlhurës urbane 

Në vazhdim 

Në vazhdim 

Infrastruktura Përmirësimi i infrastrukturës rrugore 

Përmirësimi i shërbimeve të trasportit  

Në vazhdim 

Në vazhdim 

Zhvillimi ekonomik Krijimi i klimës tërheqëse për investime vendase dhe te 
huaja 

Ngritja dhe fuqizimi i rrjetit për zhvillimin e bujqësisë 

Korça destinacion turistik gjatë gjithë vitit dhe me 
atraksione gjithpërfshirse.  

Në vazhdim 

 

Në vazhdim 

Në vazhdim 

Rritja e cilësisë së jetës Programe për përmirësimin e shërbimeve publike 

Përmirësimi i shërbimeve administrative 

Programe për përmirësimin dhe nxitjen e arsimit 

Programe për mbrojtjen sociale për zbutjen e varfërisë 

Programe për sportin, rininë dhe kulturën 

Në vazhdim 

Në vazhdim 

Në vazhdim 

Në vazhdim 

Në vazhdim 

Mbrojtja e mjedisit Programi i menaxhimit mjedisor 

Program për zhvillimin e energjisë alternative 

Program për menaxhimin e pyjeve 

Në vazhdim 

 

Ne vazhdim 

 

5. Informacion për programet Buxhetore 

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE 
5.1. Nënfunksioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e 
brendshme  

Vështrim i përgjithshëm  

Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe 
të burimeve njerëzore, funksionimi i proçeseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me 
publikun. Shërbime në mbështetje të Kryetarit të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore ose të Këshillit. 
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Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

01110 Planifikim, menaxhim 
dhe administrim 

 Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin. 
 Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, 

mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave të njësisë, 
ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qëndrore 
automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. 

 Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes 
për kryetarin e njësisë të vetëqeverisjes vendore, për këshillin 
dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë. 
 

01120 Çështje financiare dhe 
fiskale 

 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; 
menaxhim i fondeve të njësisës së vetëqeverisjes etj. 

 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. 

01170 Gjendja Civile  Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të gjendjes 
civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. 

 

Qëllimi i politikës së programit Planifikim, menaxhim dhe administrim: 

Një qeverisje vendore përgjegjëse dhe administrata e saj të jetë transparente.  

Objektivat e politikës së programit Planifikim, menaxhim dhe administrim: 

Përmirësimi i stafit të bashkisë. 

Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. 

Produktet e programit Planifikim, menaxhim dhe administrim: 

Staf i trajnuar dhe i qëndrueshëm. 

 

Qëllimi i politikës së programit Çështje financiare dhe fiskale: 

Të rritë kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit.  

Objektivat e politikës së programit Çështje financiare dhe fiskale: 

Përmirësimi i financave të bashkisë 

Produktet e programit Çështje financiare dhe fiskale: 

Përmirësimi i mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore 

Rritja e të ardhurave të tjera (dytësore) të bashkisë. 

 

Qëllimi i politikës së programit Gjendja civile: 

Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të 
huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në RSH.  

Objektivat e politikës së programit Gjendja civile: 
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Funksionimin efikas dhe efiçient i shërbimit të gjendjes civile. 

 

Produktet e programit Gjendja civile: 

Përmirësimi shërbimit:  

- Rritja e shërbimit 

- Shkurtimi i kohës së marrjes së shërbimit 

 

Të dhënat e programit1 2018 2019 2020 Trendi 

Numri i stafit 88 182 182 rritës 

 

 Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

   
185,395  

   
203,871  

  
232,953  

        
211,805  

        
215,977  

        
218,146  

Shpenzimet bruto 
   

185,395  
   

203,871  
  

232,953  
        

211,805  
        

215,977  
        

218,146  

Te ardhurat e programit 6,650  148,484  191,218  140,768  143,584  145,020  

Shpenzimet neto 
   

178,745  
      

55,387  
     

41,735             71,037             72,393             73,126  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       108,311 110,378 111,268 

Investimi kapital       
                     

3,300  
                     

3,500  
                     

3,700  

 

FUNKSIONI 2: SHËRBIME TË HUAMARRJES VENDORE 
5.2. Nënfunksioni 017: Shërbime të huamarrjes vendore  

Vështrim i përgjithshëm  

Ky nënfunksion përfshin marrëdhëniet e njësisë vendore me kreditorët dhe shërbimin e borxhit të 
brendshëm të njësisë vendore. 

Kodi i programit Emri i programit Përshkrimi i programit 

01710 Pagesa për shërbimin 
e borxhit të 
brendshëm 

 Pagesat e interesave për borxhin public të njësisë vendore. 
 Amortizimi i huave të marra etj. 
 

 

Qëllimi i politikës së programit Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm: 

Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia. 

Objektivat e politikës së programit Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm: 

Bashkitë marrin masa për të ulur riskun e borxhit. 

Produktet e programit Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm: 

Bashkia nuk ka detyrime të papaguara 

Shërbimi i borxhit të brendshëm brenda kufijve ligjorë. 
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Informacion financiar2 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i programit 
54,444 55,261 56,850 54,500 47,800 45,900 

Shpenzimet bruto 
54,444 55,261 56,850 54,500 47,800 45,900 

Të ardhurat e programit 
10,392 10,591 11,165 11,277 11,502 11,617 

Shpenzimet neto 
44,052 44,670 45,685 43,223 36,298 34,283 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
      

Investimi kapital        

 

FUNKSIONI 3: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE 
5.3. Nënfunksioni 031: Shërbimet policore  

Vështrim i përgjithshëm  

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryrjen e funksioneve në 
shërbim të qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda 
territorit të njësisë të vetëqeverisjes vendore. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

03140 Shërbimet e Policisë 
Vendore 

 Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe 
punëve publike Brenda territorit të njësisë, në përputhje me 
dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë 
autoriteti tjetër shtetëror. 

 Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë 
dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë. 
 

 

Qëllimi i politikës së programit Shërbimet e Policisë Vendore: 

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit  

Objektivat e politikës së programit Shërbimet e Policisë Vendore: 

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet  

Produktet e programit Shërbimet e Policisë Vendore: 

Përmirësimi i efiçiencës së shërbimeve të policisë vendore 

 

 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trendi 

Numri i stafit 15 15 15 I njëjtë 
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Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

        
4,155  

      
11,044  

     
11,481  

           
12,227  

           
12,472  

           
12,606  

Shpenzimet bruto 4,155  11,044  11,481  

           
12,227  

           
12,472  

           
12,606  

Te ardhurat e programit 1,455  2,557  2,500  2,500  2,500  2,500  

Shpenzimet neto 
        

2,700  
        

8,487  
       

8,981  
             

9,727  
             

9,972  
           

10,106  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       9,227 9,412 9,506 

Investimi kapital             

 

5.4.  Nënfunksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri  

Vështrim i përgjithshëm  

Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse. Parandalimi, 
mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e 
trafikut rrugor. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

03280 Mbrojtja nga zjarri dhe 
mbrojtja civile 

 Fuksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të 
parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. 

 Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes 
kundër zjarrit. 

 Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. 
 Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; 

Shërbimet e mbrojtjes civile.  
 

 

Qëllimi i politikës së programit Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile: 

Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit  

Objektivat e politikës së programit Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile: 

Përmirësimi i shërbimeve dhe infrastrukturës së shuarjes së zjarrit dhe shpëtimi  

Produktet e programit Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile: 

Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre 

Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj) 

 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trendi 

Numri i zjarrfikësve 30 31 31 rritës 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I programit 
      

29,200  
      

27,667  
     

42,294  
           

34,292  
           

34,292  
           

36,097  
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Shpenzimet bruto 
      

29,200  
      

27,667  
     

42,294  
           

34,292  
           

34,292  
           

36,097  

Te ardhurat e programit 9,015  31,659  35,213  31,291  31,336  31,358  

Shpenzimet neto 
      

20,185  
       -

3,992  
       

7,081               3,001               2,956               4,739  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       26,650 26,650 26,650 

Investimi kapital       
                     

2,200  
                     

2,200  
                     

2,550  

 

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE  
5.5. Nënfunksioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 

Vështrim i përgjithshëm  

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit 
ekonomik dhe punësimit vendor. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

04130 Mbështetje për zhvillim 
ekonomik 

 Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të 
regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve. 
 

 

Qëllimi i politikës së programit Mbështetje për zhvillim ekonomik: 

Lehtësimi i biznesit  

Objektivat e politikës së programit Mbështetje për zhvillim ekonomik: 

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor  

Produktet e programit Mbështetje për zhvillim ekonomik: 

Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës 

- Ulja e kohës për pajisjen me dokumenta publik  

Të dhënat e programit 2019 2020 2021 Trendi 

Numri i stafit 2 2 2 I njëjtë 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I programit 
        

1,552  
        

1,071  
     

16,668 
           

14,840  
           

15,106  
           

15,242  

Shpenzimet bruto 
        

1,552  
        

1,071  
     

16,668  
           

14,840  
           

15,106  
           

15,242  

Te ardhurat e programit 0  1,071  1,071  1,405  1,405  1,405  

Shpenzimet neto 
        

1,552                 -    
     

15,597  
           

13,435  
           

13,701  
           

13,837  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       1,405 1,405 1,405 

Investimi kapital             
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5.6. Nënfunksioni  042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia  

Vështrim i përgjithshëm  

Mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i 
ujitjes dhe kullimit. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

04220 Shërbimet bujqësore, 
inspektimi, siguria 
ushqimore 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 

 Informacion i përgjithëshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për 
çështjet dhe shërbimet bujqësore. 

 Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të 
resurseve. 

 Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për blegtorinë 
 Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit 

 
04240 Menaxhimi i Infrastrukturës 

së 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  

 Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes 
dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore. 

04260 Administrim i pyjeve dhe 
kullotave 

 Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;  
 Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;  
 Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik. 
 Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e 

liçencave për prerje pemësh. 
 Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e 

dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit 
dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët 
pyjorë. 

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

 Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin e kullotjes.  
 

 

Qëllimi i politikës së programit Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e 
konsumatorëve: 

Rritja e produkteve bujqësore dhe mbrojtja e konsumatorëve. 

Objektivat e politikës së programit Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e 
konsumatorëve: 

Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë 
ushqimore 

Produktet e programit Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e 
konsumatorëve: 

Rritja e sigurisë së konsumatorëve. 

 

 



35 
 

 

 

Qëllimi i politikës së programit Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit: 

Rritja e prodhimeve bujqësore dhe mbrojtjes nga përmbytjet  

Objektivat e politikës së programit Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit: 

Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit të vaditjes dhe kullimit  

Produktet e programit Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit: 

Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujitje 

Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim 

Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese 

 

Qëllimi i politikës së programit Administrim i pyjeve dhe kullotave: 

Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave 

Objektivat e politikës së programit Administrim i pyjeve dhe kullotave: 

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat 

Produktet e programit Administrim i pyjeve dhe kullotave: 

Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor 

Përmirësimi i fondit pyjor dhe kullosor 

 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trendi 

Numri i stafit 50 59 59 Rritës 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I programit 
   

143,956  
   

107,869  
  

212,010  
           

91,774  
           

92,467  
           

95,670  

Shpenzimet bruto 
   

143,956  
   

107,869  
  

212,010  
           

91,774  
           

92,467  
           

95,670  

Te ardhurat e programit 97,715  207,249  187,456  138,976  140,617  141,453  

Shpenzimet neto 
      

46,241  
    -

99,380  
     

24,554           -47,202           -48,150           -45,783  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       31,506 31,506 33,816 

Investimi kapital       
                   

29,624  
                   

30,217  
                   

30,519  

 

5.7. Nënfunksioni  045: Transporti  

Vështrim i përgjithshëm  

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së 
vetëqeverisjes vendore. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 
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04520 Rrjeti rrugor rural  Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të 
transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë 
këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve 
dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësitë e 
njësisë të vetëqeverisjes vendore. 

 Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit 
rrugor rural të njësisë vendore. 

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.) 

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

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

 

Qëllimi i politikës së programit Rrjeti rrugor rural: 

Zhvillim social dhe ekonomik nga komunikimi ndërurban 

Objektivat e politikës së programit Rrjeti rrugor rural: 

Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; 
shkolla publike etj.) 

Produktet e programit Rrjeti rrugor rural: 

Zgjerimi i rrjetit rrugor 

Gjendja e rrugëve të asfaltuara 

 

Qëllimi i politikës së programit transporti publik: 

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal  

Objektivat e politikës së programit transporti publik: 

Sigurimi i transportit publik për komunitetin  

Produktet e programit transporti publik: 

Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik 

Përmirësimi i transportit publik 

Mbështetja e transportit publik për kategoritë e veçanta të njerëzve në nevojë 

 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trendi 

Numri i stafit 11 12 12 rritës 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I programit 
      

13,659  
   

120,278  
  

207,170  
        

257,478  
        

341,067  
        

380,687  

Shpenzimet bruto 
      

13,659  
   

120,278  
  

207,170  
        

257,478  
        

341,067  
        

380,687  
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Te ardhurat e programit 2,886  687,973  433,179  86,175  87,539  88,233  

Shpenzimet neto 
      

10,773  
  -

567,695  
 -

226,009          171,303          253,528          292,454  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       7,121 7,141 7,141 

Investimi kapital       
                

215,509  
                

301,726  
                

341,346  

 

5.8. Nënfunksioni  047: Industri të tjera  

Vështrim i përgjithshëm  

Nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e turizmin në njësinë e vetëqëverisjes vendore, 
si dhe zhvillimin dhe promovimi i turizmit. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

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; 

 Përmirësim i hapësirave pamore urb ane të bashkisë, përmes 
mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e 
vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik njësinë vendore. 
 

 

Qëllimi i politikës së programit zhvillimi i turizmit: 

Rritja e ekonomisë vendore përmes turizmit lokal (sipas karakteristikave të zonës, malor; historik; kulturor; 
kulinar, etj.) 

Objektivat e politikës së programit zhvillimi i turizmit: 

Rritja e turizmit 

Produktet e programit zhvillimi i turizmit: 

Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit 

Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit (Efiçienca buxhetore e shërbimit) 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trendi 

Numri i stafit 3 6 6 rrites 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

      
21,940  

      
15,028  

     
15,095  

           
12,912  

           
13,190  

           
13,230  

Shpenzimet bruto 
      

21,940  
      

15,028  
     

15,095  
           

12,912  
           

13,190  
           

13,230  

Te ardhurat e programit             

Shpenzimet neto 
      

21,940  
      

15,028  
     

15,095  
           

12,912  
           

13,190  
           

13,230  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       3,912 3,990 4,030 

Investimi kapital             
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FUNKSIONI 5: MBROJTJA E MJEDISIT 
5.9. Nënfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve  

Vështrim i përgjithshëm  

Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, 
parqeve etj. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

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

 Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.  
 Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen 

ose përmirësimin e këtyre sistemeve. 
 Pastrimi i rrugëve, parqeve etj 

 

Qëllimi i politikës së programit menaxhimi i mbetjeve: 

Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve bashkiake, nëpërmjet trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të komunitetit 
lidhur me problematikën që vjen prej tyre 

Objektivat e politikës së programit menaxhimi i mbetjeve: 

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane 

Produktet e programit menaxhimi i mbetjeve: 

Rritja e mbulimit me shërbim 

Reduktimi i mbetjeve qe trajtohen ne landfill 

 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trend 

Numri i stafit 1 1 1 rritës 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

      
53,546  

      
89,024  

  
122,941  

        
117,795  

        
117,809  

        
117,819  

Shpenzimet bruto 
      

53,546  
      

89,024  
  

122,941  
        

117,795  
        

117,809  
        

117,819  

Te ardhurat e programit 112,040  152,253  178,500  185,345  189,052  190,943  

Shpenzimet neto 
    -

58,494  
    -

63,229  
   -

55,559  
         -

67,550  
         -

71,243  
         -

73,124  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       636 650 660 

Investimi kapital             

 

5.10. Nënfunksioni  056: Mbrojtja e mjedisit  

Vështrim i përgjithshëm  

Programi mbulon veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore. 
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Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

05630 Ndërgjegjësimi mjedisor  Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, 
programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore. 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen 
dhe ndërgjegjësimin mjedisore. 

 

Qëllimi i politikës së programit mbrojtja e mjedisit: 

Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve bashkiake, nëpërmjet trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të komunitetit 
lidhur me problematikën që vjen prej tyre 

Objektivat e politikës së programit mbrojtja e mjedisit: 

Rritja e ndjeshmërisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit 

Produktet e programit mbrojtja e mjedisit: 

Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore 

Rritja e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trendi 

Numri i stafit 1 2 2 rritës 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

           
580  

           
580  

       
1,264  

             
1,887  

             
1,955  

             
2,014  

Shpenzimet bruto 
           

580  
           

580  
       

1,264  
             

1,887  
             

1,955  
             

2,014  

Te ardhurat e programit             

Shpenzimet neto 
           

580  
           

580  
       

1,264  
             

1,887  
             

1,955  
             

2,014  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       1,487 1,505 1,514 

Investimi kapital             

 
 
FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT 

5.11. Nënfunksioni  061: Urbanistika  

Vështrim i përgjithshëm  

Planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshtatshme në njësinë vendore. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

06140 Planifikimi Urban Vendor  Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të 
zhvillimit urbanistik. 

 Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas 
mënyrës së përcaktuar në ligj. 

 Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të 
tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. 

 Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, 
planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin. 
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 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; eleminim i ndërtimeve të degraduara 
i lidhur me sigurimin e strehimit. 

 Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, 
bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore/ 
Planeve të Zhvillimit Strategjik. 

 Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit. 

 

Qëllimi i politikës së programit planifikimi urban vendor: 

Zhvillimi i territorit dhe planifikimit urban 

Objektivat e politikës së programit planifikimi urban vendor: 

Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit  

Produktet e programit planifikimi urban vendor: 

Bashkia zhvillon territorin sipas instrumentave ligjor: 

- Plani përgjithshëm vendor 

- Planet e detajuara vendore 

- Planet sektoriale 

 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trendi 

Numri i stafit 15 16 16 rritës 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

  
1,380,466  

   
470,004  

     
114,410  

           
67,445  

           
24,740  

           
25,039  

Shpenzimet bruto 
  

1,380,466  
   

470,004  
     

114,410  
           

67,445  
           

24,740  
           

25,039  

Te ardhurat e programit 1,630,828  14,843  83,800  280,682  286,682  289,159  

Shpenzimet neto 
    -

250,362  
   

455,161  
              

30,610           -213,237         -261,942         -264,120  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       9,745 9,940 10,039 

Investimi kapital       
                   

55,000  
                   

12,000  
                   

12,000  

 

 
5.12. Nënfunksioni  062: Zhvillimi i komunitetit  

Vështrim i përgjithshëm  

Programi mbulon veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

06260 Shërbimet publike vendore  Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, 
hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin. 

 Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve decorative, të cilat 
përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqëverisjes vendore. 
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 Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor që përmirëson 
hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. 

 Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe 
garantimi i shërbimit public të varrimit. 

 Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. 
 Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të 

vetëqeverisjes vendore. 
 

Qëllimi i politikës së programit shërbime publike vendore: 

Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore 

Objektivat e politikës së programit shërbime publike vendore: 

Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike 

Produktet e programit shërbime publike vendore: 

Përmirësimi i hapësirave të gjelbëra dhe trotuareve 

Përmirësimi i shërbimit të varrezave 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trend 

Numri i stafit 266 315 315 rritës 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

     
205,945  

   
208,854  

  
322,486  

        
294,870  

        
301,206  

        
304,438  

Shpenzimet bruto 
     

205,945  
   

208,854  
  

322,486 
        

294,870  
        

301,206  
        

304,438  

Te ardhurat e programit 29,907  44,191  258,645  233,635  238,746  241,354  

Shpenzimet neto 
     

176,038  
   

164,663  
     

63,841             61,235             62,460             63,084  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       152,000 155,040 156,590 

Investimi kapital       
                   

27,000  
                   

27,540  
                   

27,815  

 

5.13. Nënfunksioni  064: Ndriçimi i rrugëve  

Vështrim i përgjithshëm  

Programi mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

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

 Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor. 

 

Qëllimi i politikës së programit ndriçim rrugësh: 

Bashkia ofron sigurinë në komunitet 

Objektivat e politikës së programit ndriçim rrugësh: 

Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet 

Produktet e programit ndriçim rrugësh: 
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Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim public 

 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trendi 

Numri i stafit 26 26 26 i njëjtë 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

       
36,267  

      
47,970  

     
62,972  

           
62,498  

           
63,694  

           
64,000  

Shpenzimet bruto 
       

36,267  
      

47,970  
     

62,972  
           

62,498  
           

63,694  
           

64,000  

Te ardhurat e programit 36,220  37,462  43,500  44,868  45,766  46,223  

Shpenzimet neto 
               

47  
      

10,508  
     

19,472             17,630             17,928             17,777  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       9,998 10,198 10,300 

Investimi kapital       
                     

2,700  
                     

2,700  
                     

2,700  

 

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA 
5.14. Nënfunksioni 081: Shërbimet rekreative dhe sportive  

Vështrim i përgjithshëm  

Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e rgëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve 
që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

08130 Sport dhe  argëtim  Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose 
ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi 
vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për 
ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e 
strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin 
e spektatorëvë; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me 
tabelë etj). 

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

 

Qëllimi i politikës së programit sport dhe argëtim: 

Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese 

Objektivat e politikës së programit sport dhe argëtim: 

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive 

Produktet e programit sport dhe argëtim: 

Rritja e mbështetjes për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtaritë sportive; 

Përmirësimi i shërbimeve sportive 
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Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trend 

Numri i stafit 14 13 13 I njëjtë 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

       
44,290  

      
37,759  

     
97,549  

           
87,700  

           
89,160  

           
90,041  

Shpenzimet bruto 
       

44,290  
      

37,759  
     

97,549  
           

87,700  
           

89,160  
           

90,041  

Te ardhurat e programit 63  363  363  364  365  366  

Shpenzimet neto 
       

44,227  
      

37,396  
     

97,186  
           

87,336  
           

88,795  
           

89,675  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       8,000 8,160 8,241 

Investimi kapital             

 

5.15. Nënfunksioni  082: Shërbime kulturore  

Vështrim i përgjithshëm  

Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të 
trashëgimisë kulturore. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

08220 Trashëgimia kulturore, 
eventet artistike dhe 
kulturore 

 Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore 
me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike. 
 Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambjenteve për 

lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar. 
 Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e 

ekspozitave. 
 Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime 

skenike dhe filma, shfaqje artistike etj). 
 Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; 

mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore. 
 Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar 

e lokal. 
 

 

Qëllimi i politikës së programit Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore: 

Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore 

Objektivat e politikës së programit Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore: 

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike 

Produktet e programit Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore: 

Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë, i jetës kulturore dhe artistike në bashki 

Rritja e numrit të përfituesve të shërbimeve: 

- Teatro; 
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- Kinema 

- Muze; 

- Evente Kulturore; 

 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trend 

Numri i stafit 45 50 50 rritës 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

     
143,383  

   
145,522  

  
207,722  

           
90,740  

           
92,584  

           
93,805  

Shpenzimet bruto 
     

143,383  
   

145,522  
  

207,722  
           

90,740  
           

92,584  
           

93,805  

Te ardhurat e programit 3,511  4,057  3,500  3,535  3,606  3,642  

Shpenzimet neto 
     

139,872  
   

141,465  
  

204,222             87,205             88,978             90,163  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       198,000 201,960 204,000 

Investimi kapital       
                     

7,100  
                     

7,100  
                     

7,100  

 

FUNKSIONI 9: ARSIMI 
5.16. Nënfunksioni  091: Arsimi parashkollor dhe bazë  

Vështrim i përgjithshëm  

Mbështetja e arsimit bazë dhe parashkollor. Administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor ne kopshte 
dhe çerdhe. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

09120 Arsimi bazë përfshirë 
arsimin parashkollor 

 Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit 
mbështetës. 

 Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve. 
 Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve 
 Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore  

 

Qëllimi i politikës së programit arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor: 

Ofrimi i arsimimit bazë dhe atij parashkollor për të rritur përqindjen e popullatës që dinë shkrim dhe këndim 

Objektivat e politikës së programit arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor: 

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor  

Produktet e programit arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor: 

Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor: 

Tërheqja e fëmijëve në sistemin parashkollor 
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Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trend 

Numri i stafit 306 309 309 rrites 

 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

     
228,831  

   
289,898  

  
402,103  

        
292,900  

        
298,616  

        
301,551  

Shpenzimet bruto 
     

228,831  
   

289,898  
  

402,103  
        

292,900  
        

298,616  
        

301,551  

Te ardhurat e programit 181,215  184,025  190,765  12,625  12,878  13,006  

Shpenzimet neto 
       

47,616  
      

105,873  
     

211,338          280,275          285,738          288,545  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       35,419 35,769 37,183 

Investimi kapital       
                   

50,200  
                   

50,200  
                   

50,250  

 

5.17. Nënfunksioni  092: Arsimi parauniversitar  

Vështrim i përgjithshëm  

Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbëshetës. 
Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

09230 Arsimi i mesëm i 
përgjithshëm 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore. 
 Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit 

shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. 
 Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. 
 Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, 

ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave. 
 Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve. 

09240 Arsimi professional   Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucioneve të arsimit 
professional (vetëm konviktet). 

 

Qëllimi i politikës së programit arsimin e mesëm të përgjithshëm: 

Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për të gjithë popullatën 

Objektivat e politikës së programit arsimin e mesëm të përgjithshëm: 

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm) 

Produktet e programit arsimin e mesëm të përgjithshëm: 

Rritja e tërheqjes së nxënësve që regjistrohen në arsimin e përgjithshëm (mesëm) 

Mësimi në klasat e arsimit të përgjithshëm të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik) 

 

Qëllimi i politikës së programit arsimin profesional: 

Forca e punës e aftë profesionalisht 

Objektivat e politikës së programit arsimin profesional: 
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Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitet akomoduese në konviktet e nxënësve 

Produktet e programit arsimin profesional: 

Përmirësimi i shërbimit dhe kapacitetit të konvikteve në shkollat profesionale. 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trend 

Numri i stafit 57 57 57 i njëjtë 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

       
67,669  

      
66,962  

     
92,847  

        
119,520  

        
120,870  

        
123,654  

Shpenzimet bruto 
       

67,669  
      

66,962  
     

92,847  
        

119,520  
        

120,870  
        

123,654  

Te ardhurat e programit 69,669  46,385  41,850  505  515  520  

Shpenzimet neto 
        -
2,000  

        
20,577  

     
50,997          119,015          120,355          123,134  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       35,419 35,769 37,183 

Investimi kapital       
                   

50,200  
                   

50,200  
                   

50,250  

 

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE 
5.18. Nënfunksioni 101: Sëmundje dhe paaftësi 

Vështrim i përgjithshëm  

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtesat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, 
fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të 
moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

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

 Përfitime monetare ose 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: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në 
ambjente 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 mbrojtjes shoqërore. 

 Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të ndihmës 
ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar. 
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Qëllimi i politikës së programit Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara: 

Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore për personat e sëmurë dhe me 
paaftësi fizike 

Objektivat e politikës së programit Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara: 

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas 

Produktet e programit Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara: 

Shtimi i shërbimeve / numri i personave përfitues si Persona me aftësi të kufizuar të trajtuar në vit në qendrat e 
shërbimeve 

 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trend 

Numri i stafit 10 20 20 rritës 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

     
551,455  

   
518,342  

  
530,606  

        
540,676  

        
541,025  

        
541,140  

Shpenzimet bruto 
     

551,455  
   

518,342  
  

530,606  
        

540,676  
        

541,025  
        

541,140  

Te ardhurat e programit 538,243  517,433  517,312  517,262  517,262  517,262  

Shpenzimet neto 
       

13,212  
           

909  
     

13,294  
           

23,414  
           

23,763  
           

23,878  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       12,176 12,500 12,600 

Investimi kapital             

 

5.19. Nënfunksioni  102: Të moshuarit  

Vështrim i përgjithshëm  

Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për persanat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, 
integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

10220 Sigurimi shoqëror  Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të 
moshuarit. 

 Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt 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.)  

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

 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trend 

Numri i stafit 2 2 2 i njëjtë 
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Qëllimi i politikës së programit sigurimi shoqëror: 

Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore 

Objektivat e politikës së programit sigurimi shoqëror: 

Sistem i kujdesit social për moshat e treta është gjithëpërfshirës, efiçient dhe i drejtuar tek përfituesi 

Produktet e programit sigurimi shoqëror: 

Shërbimi për moshat e treta realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

         
2,500  

        
5,900  

       
8,962  

             
6,550  

             
7,000  

             
7,700  

Shpenzimet bruto 
         

2,500  
        

5,900  
       

8,962  
             

6,550  
             

7,000  
             

7,700  

Te ardhurat e programit             

Shpenzimet neto          2,500  
        

5,900  
       

5,962  
             

6,550  
             

7,000  
             

7,700  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       1,450 1,500 2,000 

Investimi kapital             

 

5.20. Nënfunksioni  104: Familja dhe fëmijët  

Vështrim i përgjithshëm  

Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe 
administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të 
çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç. 

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

10430 Kujdesi social për familjet 

dhe fëmijët  

 Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në 
kujdestari. 

 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. 

 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. 

 Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes 
shoqërore. 

 Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e 
vetëqeverisjes vendore. 

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



49 
 

 Përfitime në para, si kompesim page dhe pagesa të tjera për personat e 
varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në 
situatë të vështirë. 

 Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte 
ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra 
për të ndihmuar personat, si këshilim, strehim ditor, ndihmë për të 
kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj. 

 

Qëllimi i politikës së programit Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: 

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë  

Objektivat e politikës së programit Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: 

Sistemi i kujdesit social është efikas  

Produktet e programit Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: 

Shërbimi i kujdesit social për familjet dhe fëmijet realizohet sipas standardit kombëtar 

Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike 

Përmirësimi i shërbimit në çerdhet 

 

Të dhënat e programit 2018 2019 2020 Trendi 

Numri i stafit 20 22 22 rrites 

 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

       
12,558  

      
31,528  

     
33,316  

           
23,039  

           
23,760  

           
24,095  

Shpenzimet bruto 
       

12,558  
      

31,528  
     

33,316  
           

23,039  
           

23,760  
           

24,095  

Te ardhurat e programit 
         

1,116  
        

2,241  
          

291        

Shpenzimet neto 
       

11,442  
      

29,287  
     

33,025  
           

23,039  
           

23,760  
           

24,095  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       13,839 14,380 14,695 

Investimi kapital             

 

5.21. Nënfunksioni 106: Strehimi Social  

Vështrim i përgjithshëm  

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

Kodi i 
programit 

Emri i programit Përshkrimi i programit 

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

 Ndërtim dhe administrim i banesave për strehim social. 
 Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes 

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

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

 Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjaresh dhe individësh 
në nevojë. 

 Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në 
para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë 
ose përtë asistuar në situate të vështira. 

 

Qëllimi i politikës së programit strehimi social: 

Bashkia zhvillon dhe zbaton politika per strehimin social 

Objektivat e politikës së programit strehimi social: 

Bashkia siguron  strehim social  për kategoritë në nevojë 

Produktet e programit strehimi social: 

Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komunitetit: 

Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social: 

Rritja e efiçiences e mbështetjes së strehimit social nga bashkia 

 

Të dhënat e programit 2018 2018 2020 Trendi 

Numri i stafit 3 3 3 rritës 

 

Informacion financiar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani I pergjithshem I 
programit 

         
6,506  

        
3,178  

       
6,689  

             
5,980  

             
6,100  

             
6,161  

Shpenzimet bruto 
         

6,506  
        

3,178  
       

6,689 
             

5,980  
             

6,100  
             

6,161  

Te ardhurat e programit 
         

2,826            

Shpenzimet neto          3,680  
        

3,178  
       

6,689  
             

5,980  
             

6,100  
             

6,161  

Pagat dhe sigurimet shoqerore       2,453 2,502 2,527 

Investimi kapital             
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