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Periudha raportimit:  Janar - Dhjetor 2018 

Statusi raportit: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për 
bashkinë Vorë 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 Vorë me asistencën e Projektit “Bashki të Forta”. Për më shumë informacion në 

lidhje me të kontaktoni me Zj.Aida Dedja në adresën aidadedja0809@gmail.com 
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TË  DHË NA TË  PË RGJITHSHMË 

2018 

 

Popullsia:   Censusi (2011)     25.511 banorë 

      Rregjistri Civil    36.230 banorë 

Sipërfaqja:  82.72 km2 

Dendësia:    Censusi (2011)      308 banorë/km2   

        Rregjistri Civil    438 banorë/km2  

 

Nëndarjet Administrative: 3 

(1) Vorë (2) Prezë (3) Bërxullë 

EKZEKUTIVI Numri i përgjithsëm i zgjedhësve të regjistruar  në Bashkinë Vorë për  zgjedhjet vendore të vitit 

2015 ishte 27.496 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 59.6%. Këshilli bashkiak 

përbëhet nga 21 anëtarë të grupuar midis partive politke PS, PD, LSI, PR PGJ, FRD, AAK dhe PDS.  

Kryetari i Bashkisë është Z. Fiqiri ISMAILI. 

16 departamentet e Bashkisë janë: ekonomi dhe menaxhim buxheti, tatim taksa vendore, politikat e zhvillimit, shërbi-

met publike, bujqësia dhe vetenaria, shërbimet sociale, planifikim dhe kontrolli i teritorrit, policia bashkiake, mbrojtja 

e territorit, ligjore, emergjencat civile, administrate dhe burimet njerëzore, arsim dhe edukim;  

EKONOMIA  Bashkia e re e Vorës shtr ihet në kryqëzimin kryesor  r rugor  të Shqipër isë ku lidhet Tir ana me 

Durrësin dhe veriu me jugun e vendit. Për rrjedhojë, në territorin e kësaj bashkie janë vendosur një pjesë e rëndësish-

me e industrisë së lehtë dhe të ndërtimit ndërsa bujqësia është përqendruar në disa produkte me vlerë të lartë të shtuar 

si lulet. Në Bashkinë e Vorës janë të regjistruara mbi 800 biznese të mëdha. 

Në ish-komunën Prezë gjendet një kala mesjetare e cila përbën në resurs të vogël turistik. 

Vora dhe tri njësitë përbërëse kanë parë rritje të shpejtë të popullsisë përgjatë 25 viteve të fundit, gjë që ka sjellë edhe 

një numër të konsiderueshëm ndërtimesh jashtë planeve urbanistike dhe pa infrastrukturë. 
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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.  

 Të ardhurat e veta të bashkisë zënë një peshë edhe më të madhe në burimet e bashkisë 
duke e rritur kontributin e tyre në tërësinë e fondeve buxhetore të bashkisë me 63%, si 
rrjedhojë e taksave dhe tarifave vendore në rritje. 

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

SHË RBIMËT  2018 

2018 

 

Burimet e financimit Planifikimi 
2018 

 

 Transferta e pakushtëzuar 
(granti), në vleren 110.735 mije 
lekë; 

 Transferta specifike, e cila është 
në vlerën 66.080 mijë lekë;  

 Të ardhurat nga burimet e veta, në 
vlerën 471.237 mijë lekë; 

 Të ardhura të trashëguara nga viti 
2017, në vlerën 176.360 mijë lekë; 

 Transfertat e kushtëzuara në 
vlerën 106.170 mijë lekë; 

 Donacione nga FZHR, në vlerën  
42.439 mijë lekë; 

 

Buxheti për vitin 2018 = 973.022 
mijë lekë   

 Planifikimi, 
menaxhimi 
dhe 
administrimi 

 Pastrim, 
gjelbërim , 
ndriçim 

 Menaxhimi 
rrugor dhe 
transporti 
public 

 Menaxhimi 
rrugor FZHR 

 Zhvillimi i 
Sportit 

 Programi i 
Kulturës 

 Kujdesi social 

 Arsimi 
parashkollor 

 Arsimi 
parauniversita
r 

 Mbrojtja nga 
zjarri dhe 
emergjencat 
civile 

 Ujitja dhe 
kullimi 

 Administrimi i 
pyjeve 

Shërbimet kryesore të ofruara dhe 
financuara nga bashkia janë 

Realizimi faktik i buxhetit për 
vitin 2018 = 834.847 mijë lekë 



 

5 

TË  ARDHURAT 2018 

2018 

 

Burimi: Bashkia Vorë, FPT 2019-2021 

Burimi: Bashkia Vorë, FPT 2019-2021 
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SHPËNZIMËT 

2018 

 

 

Bashkia Vorë i kushton vëmendje 
gjithnjë e më shumë në rritje  

shërbimeve publike dhe 
infrastrukturës.  

Programet buxhetore më të 
financuara gjatë vitit 2018, që 

përbëjnë rreth 90% të buxhetit 
janë: 

A. Rrjeti i rrugëve nacionale 

B. Planifikim, Menaxhim, 
Administrim 

C. Shërbime publike  

D. Përkujdesi Social  

E. Arsimin (parashkollor dhe atë 
parauniversitar 

Programet me realizimin më të lartë ndaj planifikimit janë Menaxhimi Rrugor , Planif-
ikim, Menaxhim dhe Administrim dhe Ujitje dhe Kullimi , ndërsa  Administrimi I Pyjeve 

ka realizimin më të vogël. 
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SHPËNZIMËT 

2018 

 

Të ndara sipas aktivitetit ekonomik, shpenzimet kapitale përbëjnë 36% të totalit të shpenzi-
meve kurse ato operative 64%. 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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PROGRAM  

2018 

Planifikim, menaxhim dhe administrim  

(A)  Menaxhim i 

kujdesshëm i financave 
vendore  

Bashkia synon moskrijimin e 
borxheve  

(B) Rritja e ekonomisë 
vendore  
Bashkia synon që nëpërmjet 
procedurave lehtësuese në 
komunikim me biznesin vendor të 
krijojë kushte për rritjen e të 
ardhurave  

(C) Përmirësimi i punës së 
administratës në ndihmë të 
komunitetit   
Bashkia synon zgjidhjen e ankesave të 
qytetarëve dhe fitimi i çështjeve 
gjyqësore  

Objektiva 

Realizimi i shpenzimeve : 

100% e vlerës së para-

shikuar (211.095 mijë 

lekë, 25% e buxhetit)  
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PROGRAMI 

2018 

Zhvillimi i sporteve dhe kultura 

TREGUES PERFORMANCE: 

Nëpërmjet fondeve buxhetore për zhvillimin e sportit bashkia mbështet masivizimin dhe kon-
solidimin e sistemit sportiv në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga fëmijët e kopsht-

eve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit.  

Po ashtu bashkia mbështet organizimin e aktiviteteve sportive çlodhëse e argëtuese zhvilli-
min dhe administrimin e objekteve sportive. 

 

 

 

Objektivi i programit  
Nxitja, zhvillimi dhe 
përhapja e kulturës 

sportive në komunitetet 

Realizimi i shpenzimeve : 100% 

e vlerës së parashikuar (27.739 

mijë lekë, 3% e buxhetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Arsimi parashkollor 

Objektiva:  
Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e 

arsimit parashkollor  

Bashkia ka përmirësuar kushtet e 
institucioneve të arsimit parashkollor duke 
krijuar kushte sa më optimale nëpërmjet 
përdorimit me efiçencë të financave të 
bashkisë.  

Përmirësimi i kushteve lidhet me 
përmirësimin e infrastrukturës arsimore për 
fëmijët dhe nxënësit dhe sigurimit të 
ngrohjes në objektet arsimore. 

Realizimi i shpenzimeve : 

79% e vlerës së parashikuar 

(48.857 mijë lekë, 6% e 

buxhetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Arsimi parauniversitar 

Objektiva 
 

Përmirësimi i infrastrukturës në 
institucionet e arsimit 

parauniversitar 

Tregues Performance  

 
Bashkia mbështet arsimin 

parauniversitar duke ndërtuar, 
mirëmbajtur institucionet e arsimit 

parauniversitar për të krijuar 
kushte sa më optimale për 

përdorur me efektivitet financat e 
bashkisë.   

 

 

Realizimi i shpenzimeve : 

86% e vlerës së parashikuar 

(4.215 mijë lekë, 1% e 

buxhetit)  
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PROGRAMI  
Publication Date 

Mbrojtja nga zjarri dhe emergjencat civile 

Objektiva 
 

Përmirësimi i shërbimit të mbrojtjes 
nga zjarri dhe shpëtimi  

 
 

 
Tregues Performance  

 TP 1. Rritja e efiçencës së MZSH  (në %  

 TP 2. Rritja e mbulimit të territorit me 
shërbim (në %) 

 

 

Realizimi i shpenzimeve : 

91% e vlerës së parashi-

kuar (12.420 mijë lekë, 

1% e buxhetit)  
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PROGRAMI  
Publication Date 

Ujitja dhe kullimi 

Objektiva 
 

Përmirësimi i infrastrukturës së 
ujitjes dhe kullimit  

 
 

Realizimi i shpenzimeve : 

100% e vlerës së parashi-

kuar (30.693 mijë lekë, 4% 

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  

Treguesit e 
performancës së këtij 
shërbimi ofruar përmes 
Vetw bashkisw janë: 

 TP1. Popullsia e 
mbuluar me 
shërbimin e ujit të 
pijshëm dhe 
kanalizime në % 

 TP2. Norma e 
arkëtimit të 
tarifave në % 

 

 

Realizimi i shpenzi-

meve : 31% e vlerës 

së parashikuar 

(15.803 mijë lekë, 2% 

e totalit të buxhetit 

të bashkisë 
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PROGRAMI  
2018 

Shërbime publike vendore 

Objektiva 
 

Shkurtimi i kohës në ofrimin e shër-
bimeve publike  

 
 

Realizimi i shpenzimeve : 92% 

e vlerës së parashikuar 

(127.286 mijë lekë, 15% e 

totalit të buxhetit të bashkisë 


