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Periudha raportimit:  Janar - Dhjetor 2018 

Statusi raportit: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për 
bashkinë Kukës gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin 
Bashkiak 

 

Përmbledhje mbi situatën financiare, të ardhurat, shpenzimet sipas programeve si edhe rezultatet 
kryesore të ekzekutimit të buxhetit për vitin 2018 

 

Ky raport është përgatitur nga Bashkia Kukës me asistencën e Projektit “Bashki të Forta”. Për më 
shumë informacion në lidhje me të kontaktoni me Z.Safet Myftari  në adresën: 
safetmyftari@gmail.com  

NË  KË TË  RAPORT 

Performanca e Buxhetit 

2018 

B A S H K I A K U K Ë S  

Volumi 1, dt 31.05.2019 

 



 

2 

TË  DHË NA TË  PË RGJITHSHMË 

2018 

 

Popullsia:   Censusi (2011)     47.985 banorë 

      Rregjistri Civil    59.393 banorë 

Sipërfaqja:  933.86 km2 

Dendësia:    Censusi (2011)     51.38 banorë/km2   

        Rregjistri Civil   63.59 banorë/km2  

Nëndarjet Administrative: 15  

(1) Kukës (2) Malzi (3) Bicaj (4) Ujmisht (5) 

Tërthore (6) Shtiqën (7) Zapod (8) Shishtavec (9) 

Topojan (10) Bushtricë (11) Grykë-Çajë (12) Kalis 

(13) Surroj (14) Arrën (15) Kolsh 

EKZEKUTIVI Numr i i përgjithsëm i zgjedhësve të regjistruar  në Bashkinë Kukës për  zgjedhjet vendore të 

vitit 2015 ishte 43.029 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 60.48%. Këshilli bashkiak 

përbëhet nga 41 anëtarë të grupuar midis partive politke PS, PD, LSI, PR POSH, PSM.  

Kryetari i Bashkisë është Z. Bashkim SHEHU. 

departamentet e Bashkisë përfshijnë: finance dhe buxhet, tatim taksa vendore, politikat e zhvillimit, shërbimet pub-

like, bujqësia dhe pyjet, shërbimet sociale, planifikim dhe kontrolli i teritorrit, policia bashkiake, mbrojtja e territorit,  

ligjore, administratë dhe burimet njerëzore, arsim dhe edukim;  

EKONOMIA  Deri në vitet ’90, Kukësi kishte industri të nxjerrjes dhe shkrirjes së bakrit (teknologji sovjetike e vi-

teve ’60), nxjerrjes dhe koncentrimit të mineralit të kromit, nxjerrjes së mineralit të kuarcit, prodhimit të materialeve 

të ndërtimit (materiale inerte, parafabrikate etj). Kukësi njihet si një vend me traditë në rritjen dhe mbarështimin e 

deleve. Cilësia e mishit dhe e leshit të deleve lumjane është i njohur në të gjithë Ballkanin.   
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SITUATA FINANCIARË 

2018 

 

 Rritja e financimit të shërbimeve publike nga burimet e brendshme të bashkisë prej të 
ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore pa rritur barrën fiskale.  

 Përmirësim i menaxhimit buxhetor dhe qëndrueshmëri financiare duke kryer shpenzime 
buxhetore brenda burimeve të të ardhurave të mbledhura 

 Menaxhim i kujdesshëm i fondeve të bashkisë duke kryer shpenzime 100% në nivelin e 
të burimeve financiare. 
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SHË RBIMËT DHË TË  ARDHURAT 2018 

2018 

 

 

Burimet e financimit planifikim 2018 

 Transferta e pakushtëzuar 
(granti), në vlerën; 

 Transferta specifike;  

 Të ardhurat nga burimet e veta; 

 Të ardhura të trashëguara nga viti 
2017; 

 Transfertat e kushtëzuara në 
vlerën; 

 

Buxheti i planifikuar për vitin 2018 
= 1.332.743 mijë lekë   

 Menaxhim administrim 

 Ujitja dhe Kullimi 

 Pyjet 

 Rrugët Rurale 

 Shërbimet publike vendore 

 Arsimi parashkollor 

 Arsimi i Mesëm dhe Konviktet 

 Kujdesi Social 

 MZSH-ja 

 QKB-ja 

 Gjendja Civile 

 FZHR 

Shërbimet kryesore të ofruara dhe 
financuara nga bashkia janë 

Shpenzimet e realizuara për vitin 

2018 = 1.302.767 mijë lekë   
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TË  ARDHURAT 2018 

2018 

 

Burimi: Bashkia Kukës, FPT 2019-2020 

Burimi: Bashkia Kukës, FPT 2019-2020 
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SHPËNZIMËT 

2018 

 

 

Bashkia Kukës i kushton vëmendje gjithnjë 
e më shumë në rritje shërbimeve sociale 

dhe infrastrukturës.  

Programet buxhetore më të financuara 
gjatë vitit 2018, që përbëjnë rreth 82% të 

buxhetit janë: 

A. Kujdesi Social 

B. Planifikim, Menaxhim, Administrim 

C. Shërbime publike vendore 

D. Arsimin (parashkollor dhe atë parauniversitar 

Programi me realizimin më të lartë ndaj planifikimit është 
“Kujdesi Social”, kurse “Ujitja dhe Kullimi” ka realizimin më të 

ulët  
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SHPËNZIMËT 

2018 

 

Në grafik paraqitet përqindja e realizimit ndaj planifikimit, ndërsa tabela më poshtë liston 
investimet më të rëndësishme të bashkisë. 
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TRËGUËSIT Ë PËRFORMANCË S  

2018 

Rezultatet vjetore të treguesve të performancës buxhetore 

Bashkia ka rritur performancën e përdorimit të fondeve 
buxhetore. Kjo rritje ka ardhur edhe në sajë të rritjes së 
transparencës së vendimarrjes bashkiake.  

 
Të gjitha mbledhjet e Këshillit Bashkiak kanë qenë të hapura dhe 
pjesa më e madhe e vendimeve që detyrojnë konsultimin me 
publikun janë diskutuar paraprakisht me banorët. 
 
Disa arritje të rëndësishme të përmirësimit të shërbimeve ofruar 

komunitetit vendor falë rritjes jo vetëm të burimeve financiare, 

por edhe të kapaciteteve njerëzore të bashkisë janë renditur më 

poshtë nëpërmjet treguesve të performancës sipas programeve. 
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PROGRAMI  

2018 

Planifikim, menaxhim dhe administrim  

Realizimi i shpenzimeve : 
100% e vlerës së parashikuar 
(239.739 mijë lekë, 18% e 

buxhetit) 

OBJEKTIVA  
 

 Ndërtim i administratës së 
Bashkisë së Kukësit në 
funksion të përmbushjes së 
misionit, qëllimeve, objektivave 
dhe përgjegjësive ndaj 
qytetarëve. 

 Burime njerëzore të trajnuara 
për kryerjen e funksioneve 
vendore. 

 Sigurimi i shërbimeve 
mbështetëse për 
mirëfunksionimin e 
administratës së Bashkisë 
Kukës. 

 Likuidimi i detyrimeve 
financiare të Bashkisë ndaj të 
tretëve. 

 Ofrim cilësor i shërbimeve i të 
gjitha administrative. 

 Nxitja e punësimit të rinjve, 
vajza dhe djem përmes 
lehtësimit të proçedurave 
të regjistrimit të 
bizneseve dhe zvogëlimi i 
burokracive tatimore. 

 

TREGUES PERFORMANCE: 

 TP1—numri i punonjësve të trajnuar  

 TP2—numri i trajnimve në vit  

 TP3—numri i punonjësve që kanë lëvizur 
brenda vitit 

 

Numri total i punonjësve të administratës për 
vitin 2018 ishte 668 

gjatë vitit numri i punonjësve të trajnuar arriti 
në 53; 

numri i trajnimeve të zhvilluara gjatë vitit 2018 
ishte 28; 
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PROGRAMI 

2018 

Menaxhimi rrugor—rruge  rurale  

 

TREGUES PERFORMANCE: 

 TP1. M2 rrugë e trotuare të 
mirëmbajtura gjatë vitit 

 TP2. M2 rrugë rehabilituara në 
vit në / me M2 në total (rritja 

vjetore në %) 

 TP3. Lekë të shpenzuara për 1  
km rrugë (kosto operative dhe 

mirëmbajtje) 

Gjatë vitit 2018, Bashkia Kukës ka 
realizuar: 

 113.780 m2 rrugë të brendshme të 
qytetit të mirëmbajtura  

 142.000 m  rrugë rurale 
të mirëmbajtura  

 218.900 m  rrugë 
komunale të mirëmbajtura  

 46.567 m2  trotuare të 
mirëmbajtura 

 160.347 m2  sheshe të 
mirëmbajtura   

 182.500 m  rrugë 
vendore të asfaltuara në m2 

 120 km rrugë lidhëse të 
Bashkisë me NJA të 
pastrura nga bora  

Objektivi i programit  
 

 Përmirësimi i rrjetit të rrugëve 
vendore dhe trotuareve në Bashkinë 
Kukës. 

 Lehtësimi i lëvizjes së banorëve të 
qytetit përmes rehabilitimit të 
infrastrukturës rrugore vendore. 

 Nxitja e turizmit në rajon përmes 
ndërtimit të infrastrukturës rrugore 
strategjike. 

 Lehtësimi i lidhjes së banorëve të 
bashkisë me pikat e kalimit 
ndërkombëtar. 

 Lehtësimi i lëvizjes së banorëve në 
zonat rurale të bashkisë përmes 
pastrimit të rrugëve nga dëbora. 

 Lehtësimi i lëvizjes së banorëve në 
zonat rurale të bashkisë përmes 
rehabilitimit të infrastrukturës 
rrugore. 

Realizimi i shpenzimeve :  

100% e vlerës së parashikuar (22.612 mijë 

lekë, 2% e buxhetit)  
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PROGRAMI 

2018 

Menaxhimi i Pyjeve  

 

TREGUES PERFORMANCE: 

 

 TP 1. Vjelja e të ardhurave nga 
kontratat  (në % kundrejt planit) 

 TP 2. Mbarështimi i pyjeve dhe 
kullotave (në % kundrejt planit) 

 

 

Objektivi i programit  
 

 Regjistrimin e fondit 
pyjor dhe kullosor në 
ZRPP; 

 Rehabilitim, pyllëzim dhe 
ripyllëzim të sipërfaqeve, 
të degraduara, djegura 
dhe rehabilitimin e 
kullotave.  

 Evidentimi per zjarret e 
rënë në pyjet dhe kullotat 
që administrojnë apo kanë 
në pronësi dhe raportim 
per të dhënat 
statistikore, në përputhje 
me përcaktimet e 
dispozitave ligjore. 

 Parandalimi i gërryerjes 
së mëtejshme të tokës 
pyjore dhe kullosore 

Realizimi i shpenzimeve :  

89% e vlerës së parashikuar (7.746 mijë 

lekë, 1% e buxhetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Arsimi parashkollor  

Objektiva 
 

 Rritja e efektivitetit të përdorimit të 
fondeve për arsimin dhe zhvillimi e 
shfrytëzimi cilësor i infrastrukturës së 
institucioneve arsimore në Bashkinë Kukës. 

 Rritja e cilësisë së jetës kulturore e 
sportive të bashkisë. 

 Zhvillimi i talenteve të reja në fushën e 
artit dhe kulturës si dhe pasurimi e 
gjallërimi i jetës kulturore e artistike. 

 Promovimi i nxënësve të dalluar në mësime 
përmes aktiviteteve kulturore dhe 
argëtuese. 

 Përfshirja e të rinjve në aktivitete rinore 
me tematika të ndryshme. 

 Rritja e cilësisë së mësimdhënies përmes 
ngritjes/rehabilitimit të infrastrukturës 
arsimore rishpërndarja më optimale e 
numrit të nxënësve në shkollat e qytetit të 
Kukësit 

 
 
 

 

Tregues Performance  

 TP1. Numri i fëmijëve të regjistruar  
që ndjekin kopështin (grup-mosha 3-6 
vjeç) 

 TP2. Numri mesatar i fëmijëve për 
mësues /edukator në para-shkollë  

 TP3. Kapaciteti maksimal i akomodimit 
Numri i shtretërve (Kopështe  dhe 
Çerdhe) 

 TP4. Numri i ndërtesave funksionale 
të arsimit parashkollor dhe atij bazë 

 TP5. Shpenzimeve operative për 
mirëmbajtjen dhe investimet në 
institucionin e arsimit parashkollor dhe 
atij bazë  

Gjatë vitit 2018 bashkia ka vënë në 
dispozicion 3125 m3 dru zjarri për ngrohje 
për arsimin parashkollor; ka mirëmbajtur 
duke lyer me gëlqere 190 000 m2; ka kryer 
riparime suvatimi në 8 000 m2 dhe lyerje 
me boje hidroplastike 50 000m2  

Realizimi i shpenzimeve : 97% e 

vlerës së parashikuar (109.325 mijë 

lekë) dhe 8% e buxhetit  
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PROGRAMI  
2018 

Arsimi parauniversitar 

Objektiva 
 

 Rritja e efektivitetit të përdorimit të 
fondeve për arsimin e mesëm dhe konviktin 
dhe zhvillimi e shfrytëzimi cilësor i 
infrastrukturës së institucioneve arsimore 
për arsimin e mesëm dhe konviktin në 
Bashkinë Kukës 

 Rritja e cilësisë së jetës kulturore e 
sportive të bashkisë 

 Zhvillimi i talenteve të reja në fushën e 
artit dhe kulturës si dhe pasurimi e 
gjallërimi i jetës kulturore e artistike. 

 Promovimi i nxënësve të dalluar në mësime 
përmes aktiviteteve kulturore dhe 
argëtuese 

 Përfshirja e të rinjve në aktivitete rinore 
me tematika të ndryshme. 

 Rritja e cilësisë së mësimdhënies për 
arsimin e mesëm dhe konviktin përmes 
ngritjes/rehabilitimit të infrastrukturës 
arsimore rishpërndarja më optimale e 
numrit të nxënësve në shkollat e qytetit të 
Kukësit 

 

 
 

Tregues Performance  

 

 TP1. Përqindja e nxënësve që 
mbarojnë arsimin bazë ndjekin 
arsimin e mesëm 

 TP2.  Numri mesatar i 
nxënësve në klasë  

 TP3. Raporti shkollave të 
rikonstruktura/ shkollat 
gjithsej 

 

 

 

Realizimi i shpenzimeve : 95% e 

vlerës së parashikuar (37.258 mijë 

lekë, 3% e buxhetit)  
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PROGRAMI  
Publication Date 

Mbrojtja nga zjarri dhe emergjencat civile 

Objektiva 
 

 Krijimi i skemës funksionale të buri-
meve njerëzore dhe logjistike për 
menaxhimin e mbrojtjes nga zjarri dhe 
shpëtimin si dhe plotësimi i kushteve të 
sigurisë për mbrojtjen kundër zjarrit 
për të gjithë objektet në pronësi të 
Bashkisë Kukës. 

 Ofrimi i një shërbimi të qëndrueshëm 
për emergjencat civile në çdo pjesë të 
territorit të Bashkisë Kukës përmes 
ngritjes së strukturës së vullnetarëve 
civilë si pjesë e 
rëndësishme e 
strukturave të mbro-
jtjes civile. 

Tregues Performance  

 TP1. Koha mesatare e reagimit pas raportimeve të 
zjarrit  

 TP2. Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe 
shpëtimeve nga zjarri  

 TP3. Numri i inspektimeve lidhur me rreziqet e zjarrit  

 TP4. Numri zjarrfikësve kundrejt nr. total të banorëve 

Realizimi i shpenzimeve : 95% e 

vlerës së parashikuar (55.049 mijë 

lekë, 4% e buxhetit)  
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PROGRAMI  
Publication Date 

Ujitja dhe kullimi 

Objektiva 
 

Përmirësimi i infrastrukturës së 
ujitjes dhe kullimit në shërbim të 
rritjes së produkteve bujqësore 

  
 Administrimi i infrastrukturës ven-

dore të ujitjes dhe kullimit të to-
kave;  

 Ndërtimi i veprave të reja të infra-
strukturës vendore të ujitjes dhe 
kullimit; 

 Menaxhimi i institucionit në shërbim 
të këtij funksioni, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj; 

Tregues Performance  

 

 TP1. % e sistemit të kanaleve 
kulluese të pastruara në vit 

 
 TP2. % e sistemit të kanaleve 

vaditëse të pastruara në vit 
  

Realizimi i shpenzimeve : 77% e 

vlerës së parashikuar (7.254 mijë 

lekë, 1% e buxhetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Uji i pijshëm dhe kanalizimet 

Objektiva 
 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit 

të ujit të pijshëm 
 Përmirësimi i menaxhimit të 

ujërave të përdorura (zeza dhe 
bardha) / shërbimeve sanitare 

 

Tregues Performance  
 TP1. Popullsia e mbuluar me 

shërbimin e ujit të pijshëm dhe 
kanalizime në % 

 TP2. Norma e arkëtimit të 
tarifave në % 

 TP3. Norma e 
mbulimit të kostove të 
shërbimit nga të 
ardhurat e realizuara nga 
tarifa e shërbimit në % 

 TP4. Kohëzgjatja 
e ofrimit të ujit të 
pijshëm në 24 orë 
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PROGRAMI  
2018 

Shërbime të përgjithshme publike 

Objektiva 
 
 Përmirësimi i cilësisë së jetës së 

banorëve, përmes mjediseve të pas-
tra. 

 Sigurimi i mjediseve të gjelbëruara. 

 Përmirësimi i cilësisë së dekorit, 
përshtatja me trendin  e kohës, 
përdorimi i shumëfishtë i tij në të 
gjithë territorin e Bash-
kisë Kukës. 

 Rritja e cilësisë së 
jetës së banorëve të 
qytetit dhe zonave ru-
rale, lehtësimi i lëvizjes 
së vajzave dhe grave 
gjatë orëve të 
mbrëmjes. 

 Nxitja e zhvillimit in-
dustrial në Bashkinë 
Kukës përmes ngritjes 
së infrastrukturës së 
tregjeve. 

 Krijimi i një sistemi 
adresash të saktë për të gjithë terri-
torin e Bashkisë Kukës si mjet për 
përmirësimin e shërbimeve dhe iden-
titetit të qytetarit. 

 Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes 
së varrezave publike. 

 Përmirësimi i cilësisë së transportit 
të administratës në ofrimin e shërbi-

meve publike 

Tregues Performance  
 TP1. Koha mesatare e pritjes për të 

marrë 1 çertifikatë 

 TP2. Numri i çertifikatave të 
lëshuara nga gjendja civil 

 TP3. Numri i lejeve të ndërtimit  
gjatë viteve 

 TP4. Koha e përgjigjes ndaj kërkesës 
së qytetarëve për ofrimin e shërbimit 
funeral 

 

Realizimi i shpenzimeve : 87% e vlerës 

së parashikuar (126.334 mijë lekë 

10% e buxhetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Kujdesi Social  

Objektiva 
 

 Mbështetja financiare e shtresave në 
nevojë përmes përfshirjes së tyre në 
projekte për NE dhe PAK. 

 Mbështetja financiare e shtresave në 
nevojë përmes ndërtimit të banesave 
për strehim social. 

 Ofrimi i shërbimit të strehimit për 
familjet e pastreha në Bashkinë e 
Kukësit. 

 Nxitja e punësimit të të rinjve, vajza 
dhe djem përmes trajnimeve 
profesionale në fusha të ndryshme. 

Tregues Performance  

 TP 1. Menaxhimi i banesave sociale (në 
% kundrejt planit) 

 TP 2. Shërbime sociale për moshat e 
treta (në % kundrejt planit) 

 TP 3. Shërbime sociale për fëmijët në 
nevojë (në % kundrejt planit) 

 TP 4. Mbështetja dhe fuqizimi i 
familjeve në nevojë (në % kundrejt 

planit) 

Realizimi i shpenzimeve : 100% e 

vlerës së parashikuar (591.143 

mijë lekë 45% e buxhetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Gjendja Civile  

Objektiva 
 

Ofrimi i një shërbimi cilësor të 
Gjendjes Civile përmes lëshimit në 

kohë të dokumenteve  

Tregues Performance  

 

 TP1. -numri i çertifikatave të 
lëshuara 

 TP2. -Koha e pritjes në 
sportele  

 

 

   

Realizimi i shpenzimeve : 100% e 

vlerës së parashikuar (8.954mijë 

lekë, 1% e buxhetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Qendra Kombëtare e Biznesit  

Objektiva 
 

 QKB në Bashkinë Kukës 
përmirëson klimën e biznesit 

duke lehtësuar procedurat për 
regjistrim;  

 QKB mundëson aplikimin online 
për regjistrimin e biznesit dhe 

për një sërë shërbimesh. 

Tregues Performance  

 TP1-numri i dokumentave të 
lëshuar 

 TP2-koha e pritjes në sportele  

 

 

Realizimi i shpenzimeve : 99% e 

vlerës së parashikuar (1.484 mijë 

lekë, 1% e buxhetit)  


