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   1.PRIORITET PËR VITIN 2021 
 

 

Buxheti i vitit 2021 është hartuar në frymën e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 si dhe të 

Planit të Investimeve Kapitale. Buxheti i vitit 2021 është hartuar duke ruajtur traditën e krijuar tashmë 

dhe duke marrë në konsideratë të gjithë mekanizmat e buxhetimit me pjesëmarrje siç janë, përcaktim i 

qartë i objektivave sektoriale, vendosje e prioriteteve mbështetur në nevojat dhe kërkesat që vijnë në 

mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët si dhe mbajtja në nivele optimale e raportit kosto/rezultat duke 

u mbështetur në kosto reale të ofrimit të shërbimeve. 

 

 Zëri i qytetarëve në hartimin e buxhetit 2021. 

 

Dhe gjatë këtij viti qytetarët u përfshinë në proçesin e hartimit të buxhetit, mendimi dhe propozimet 

qytetare në lidhje me punën e ndjekur nga Bashkia Dibër na shërbyen si bazë e mirë për hartimin e 

buxhetit. 

Opinionet, propozimet e qytetarëve janë marrë gjatë kontakteve të drejtpërdrejta me ta, degjesave publike të 

zhvilluara në disa Njësi Administrative si: Peshkopi, Kastriot , Maqellare, Melan, Tomin, Arras, Fushë Çidhën, 

Sllovë etj  nëpërmjet komenteve, kritikave e kërkesave të adresuara pranë administratës së Bashkisë Dibër dhe 

institucioneve të vartësisë si dhe nëpërmjet komunikimit në faqën zyrtare të Bashkisë në internet. 

 Buxheti i vitit 2021, instrument i përpjekjeve vendore për të bërë realitet të prekshëm 

VIZIONIN: 

 

 Një cilësi më e mirë banimi në territorin e Dibrës 

 

Cilësia urbane dhe rajonale i referohet kryesisht cilësisë se jetës së atyre që banojnë në territorin e 

Dibrës, do të thotë i kushton  vëmendje pjesëve të ndryshme të territorit dhe marrdhënieve  mes 

sistemeve të ndryshme që e përbëjnë atë: të maleve dhe luginave, zonave urbane dhe fshatrave, 

poleve qendrore dhe zonave më marxhinale. 
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Qendrat kryesore dhe fshatrat më të vegjël nga të cilat karakterizohet territori duhet të bëhen vende 

të socializimit dhe të ofrimit të shërbimeve bazë. Duhen vlerësuar rrugët dhe vendet publike si 

vende takimi dhe konfrontimi. 

Dimensionet e cilësisë së jetës janë të lidhura ngushtë me komponentët e tjerë si ato ekonomike, 

infrastrukturore, sociale, mjedisore. Cilësia urbane dhe mjedisore nuk lidhet vetëm me aspektet 

materiale / fizike të qytetit dhe të territorit, por përfshin të gjithë sferën jomateriale të lidhur me 

mirëqenien lokale. Ajo përshtatet në këtë aspekt me masën e ndryshimeve demografike të lidhura  

veçanërisht me probleme të mëdha sociale, me shpopullimin e territorit dhe shërbimeve të 

shpërndara me karakter inkluziv dhe social. Në të njëjtën kohë merr rol qëndror dhe ofrimi i 

shërbimeve dhe hapësirave për të rinjtë, me qëllim jo vetëm të ofrojë mundësi për brezin e ri, por 

edhe për të jetuar dhe shijuar territorin në mënyrë të përgjegjëshme, të vetëdijshme dhe të motivuar.  

 

Indikatoret kyç janë  : 

 

1.   forcimi i rolit të Dibrës si qendër kryesore e funksioneve të rangut rajonal; 

2.   fuqizimi i lokaliteteve kryesore për të përmbushur kërkesën për shërbime afërsie 

3.   kualifikimi i shërbimeve bazë në lokalitetet më të vogla /fshatra 

1.1 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë Dibër 

 

         Si çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë Dibër përmendim: 

 Një cilësi më e mire banimi në territorin e Dibrës. 

 Aksesi me i mirë në zonën e brendshme të Dibrës dhe vlerësimi i lidhjeve ndër-rajonale dhe 

ndërkufitare. 

 Shfrytëzim i qëndrueshëm i burimeve mjedisore si në aspektin e turizmit ashtu dhe të 

energjisë dhe minierave. 

 Vlerësimi i zinxhirit të prodhimit lokal. 

 

 

Të gjitha këto zhvillime përmblidhen në skemën e mëposhtme sipas objektivave strategjike të çdo 

fushe që të sinkronizuara bashkë çojnë në hartimin e një PPV multidimensionale dhe zhvillues për 

zonën : 
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1.2 Informacion financiar kryesor për Bashkinë Dibër  

Për bashkinë Dibër burimet e financimit përbëhen nga : 

 Transferta e pakushtëzuar e cila është parashikuar nga Ministria e Financave për vitin 2021 
në vlerën 416,544 mije ( Katërqind e gjashtëmbedhjete mije e peseqind e dyzete e kater mije) 
lekë. 

 Të ardhurat e veta , të cilat janë planifikuar nga Bashkia Dibër për vitin 2021 në vlerën 
151,065  mijë (Njeqind e pesedhjete e nje mije e gjashtedhjete e pese mije) lekë 
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 Transferta specifike, e cila është parashikuar nga Ministria e Financave me një  vlerë të 
pandryshuar, 234,874  mijë ( Dyqind e tridhjete e kater mije e teteqind e shtatdhjete e kater 
mijë) lekë. 

 Transferta e kushtezuar, jepet për financimin e një pjesë të shpenzimeve për funksionet e 
përbashkëta dhe për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Këto fonde 
përdoren vetëm për qëllimin për të cilin janë miratuar. Kjo do të thotë që këto janë fonde të 
ministrive/institucioneve qëndrore dhe për transferimin e tyre nga një njësi e qeverisjes 
vendore në një tjetër, veprohet sipas rregullave të përgjithshme të transferimit të fondeve 
buxhetore. 

 Transferta e trashëguar nga viti 2020 nga rakordimet e fundvitit, fond i cili trashëgohet në 
buxhetin e vitit 2021 është në vlerën 86,651,620 mijë  (Tetedhjete e gjashte million e gjashteq 
e pesedhjete e nje mije e gjashteqind e njezete) lekë. 

 Donacionet të cilat janë marrveshje të nënshkruara me Bashkinë Dibër për dy projektet : 
1- Word Vision- “Tingjatjete Jete” dhe nga Pnud- “Askush te mos mbetet pas “ jane ne vleren 

1,934,099 leke 
 
 

Në buxhetin e njësive vendore, fondet e kushtëzuara për financimin e funksioneve që nuk 
janë transferuar ose deleguar, nuk janë të ardhura vendore dhe nuk miratohen si pjesë 
përbërëse e buxhetit të tyre. 
Funksione të deleguara në pushtetin vendor janë: 
 

 Për mbrojtjen sociale,si funksion i deleguar i detyrueshëm. Njësitë e qeverisjes 
vendore janë të detyruara të respektojnë destinacionin e përcaktuar nga Ministria 
e Punës, Çështjeve Sociale. 

 
 

 Burime të tjera të financimit 

Kredi 

Bashkia Dibër për vitin 2020 nuk ka qënë përfituese e kredive pasi ajo nuk ka aplikuar 
për kredi për plotësimin e nevojave të saj financiare. 
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Përbërja  administrative dhe metodologjia:  
 
Dibra kufizohet në veri me Bashkinë e Kukësit, në veri-perëndim me bashkinë Mirditë, në perëndim 
me bashkinë Mat, në jug me bashkinë Bulqizë dhe në lindje me Republikën e Maqedonisë. Qendra e 
kësaj bashkie është qyteti i Peshkopisë. 

Bashkia Diber  përbëhet nga 15 Njësi Administrative, të cilat janë:  

1 Peshkopi                                  9     Luzni  
2 Selishtë                                  10    Tomin  
3 Sllovë                                    11     Melan  
4 Kala e Dodës                         12     Kastriot 
5 Zall-Dardhë                           13     Lurë 
6 Zall-Reç                                 14     Maqellarë  
7 Fushë-Çidhën                         15     Muhurr      
8 Arras 
 
Bashkia  ka nën administrimin e saj një qytet dhe 141 fshatra.  

Gjate pergatitjes se paketes fiskale u konsideruan tre grupe administrative: 

1. Grupi   1 –   Njesia Administrative Peshkopi  ZONA A 

2. Grupi   2 –   4 Njësi Administrative (Maqellare,Tomin,Melan,Kastriot) ZONA B 

3. Grupi   3--   10 NjesiAdministrative   (Muhur,Luzni,Selishte,Arras,Lure,Zall 
Dardhe,Zall-Rec,Sllove,Fushe-Cidhen,Kala e Dodes)      ZONA C 

Kjo ndarje është bërë në bazë të situatës ekonomike të Njësive Administrative dhe shërbimeve të 
ofruara drejtpërsëdrejti nga pushteti lokal.Sipas ndarjes se grupeve te Njesive Administrative niveli i 
tarifimit per disa nga taksat dhe tarifat vendore te  tyre do te aplikohet ne nivele te ndryshme.  

Në paketë janë inkorporuar të gjithë aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, duke përfaqësuar kështu të 
15 njësitë administrative në të njëjtën paketë. 

Për hartimin e paketës fiskale per vitin 2020 janë angazhuar drejtuesit dhe specialistët në Bashkinë 
Diber sipas taksave dhe tarifave qe aplikojne ne departamentet perkatese. 

 Kabineti. 
 Sektori i  Taksave dhe Tarifave Vendore.

 Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit  te Territorit.
 Drejtoria e Planifikimit te te Ardhurave,Zhvillimit  Ekonomik dhe Financiar. 

 Drejtoria e Bujqesise,Administrimit te Ujrave dhe Pyjeve.
 Sektori i Shendetesise,Higjienes,Veterinarise,Prodhimit  Bujqesor dhe Ushqimit.

 Sektori i Pyjeve dhe Kullotave.
 Sektori i Administrimit te Ujrave.
 Sektori i Mjedisit dhe Tokave.
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 Drejtoria e  Sherbimeve Publike.

 Drejtoria e M.B.NJ.
 Drejtoria e Sherbimeve Juridike.

 Drejtoria e Sherbimt Social.
 Sektori i Arsimit,Kultures dhe Turizmit.
 Sektori i Konvikteve dhe Cerdheve.

 Drejtoria e MNZH-se.
 Sektori i Prokurimeve.

 Sektori i Pronave.
 Sektori i INUV.
 Qendra Kulturore.

 Sektori i Gjendjes Civile.
 Sektori i Policise Bashkiake.

 Administratorët e Njësive Administrative.



Programi për zhvillimin dhe decentralizimin e qeverisjes lokale (DLDP), financuar nga Zyra e 
Kooperacionit Zviceran në Shqipëri ndihmoi gjatë punës në konsultimin teknik përmes ndihmës dhe 
asistencës së dhënë nga ekspertët e ISB. 

 
2: TAKSAT VENDORE 
Ky seksion trajton taksat vendore në mënyrë nominale duke u nisur nga elementët: - Lloji, baza e taksueshme, 
kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, koha e kryerjes së tyre, kushtet lehtësuese, strukturat 
përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë. 
 

2.1 TATIM I THJESHTUAR MBI FITIMIN E BIZNESIT TË VOGËL 
 
Ligji  9632 dt 30.10.2006 i ndryshuar Neni 10,11 

Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim më i vogel 
ose i barabartë me 14 000 000 (katermbedhjete milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së 
tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël. 
Baza e taksës/tatimi: Këstet e parapagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, për vitin vijues, për 
tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 14 (katermbedhjete) milionë lekë, llogariten në 
bazë të të dhënave të deklaratës tatimore të një viti më parë. Forma dhe përmbajtja e deklaratës 
tatimore vjetore përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave. 
Mënyra e pagesës: Tatimpaguesi parapaguan, në llogarinë e organeve tatimore ose në Postën 
Shqiptare, këstet tremujore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, të biznesit të vogël, brenda datës 20 
prill, për muajt: janar, shkurt e mars; brenda datës 20 korrik, për muajt: prill, maj e qershor; Brenda 
datës 20 tetor, për muajt: korrik, gusht e shtator; dhe brenda datës 20 dhjetor, për muajt: tetor, nëntor 
dhe dhjetor. 
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës/tatimit: Drejtoria Rajonale Tatimore, në rolin e agjentit 
tatimor, është e ngarkuar me vlerësimin, mbledhjen, kontrollin, arkëtimin dhe transferimin në 
llogaritë e buxhetit të qeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit 
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të vogël. Për këtë shërbim Drejtoria Rajonale e Tatimeve përfiton një komision prej 1 % të të 
ardhurave të mbledhura. 
Niveli i tatimit: Nivelet e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël paraqiten si më 
poshtë: 

Qarkullimi  vjetor në 
vit 

Shkalla tatimore 
Në Bashkine Diber 

0-5 milion  0 % 
5-14 milion 5 % e fitimit 

 
Bizneset e vogla që nisin aktivitet gjatë vitit 2020 në fushën e artizanatit dhe  në fushën e 
grumbullimit dhe përpunimit të prodhimeve tekstile, bujqësore, blektorale,bimë medicinale do të 
përfitojnë  reduktim të taksave në masën 30% për vitin  2020. 
 
 
Për individët student të cilët janë diplomuar dy vitet e fundit, përkatësisht në vitin 2017 dhe 2018 dhe  
nisin aktivitetin si biznes i vogël për periudhën 01.01.2020-31.12.2020, për këtë periudhë (vitin 2020) 
gjatë të cilës do të ushtrojnë aktivitetin do të përfitojnë reduktim të detyrimeve vendore në masën 
30% nqs aktiviteti i tyre do të jetë në fushën e artizanatit, përpunime të prodhimeve bujqësore e 
blektorale si dhe hapjen e sallave te internetit. 
 
2.2 TAKSA MBI PASURINË E PALUAJTSHME 

 
Ligji Nr.9632 dt.30.10.2006 i ndryshuar , Neni 21 ANEKSI 1,Neni 23 ANEKSI 2 
 
Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose të 
huaj, pronarë apo përdorues të pasurive të mësipërme, në territorin e Republikës së Shqipërisë, 
pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive,pervec rasteve kur në ligj percaktohen ndryshe. 
Detyrimin për taksën mbi pasurinë e paluajtshme e ka, sipas rastit, pronari ose bashkëpronari, sipas 
pjesës që zotëron, apo përdoruesi i pasurisë së paluajtshme, për pasuritë që nuk janë të pajisura me 
dokumente pronësie. 
Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen: 
- Taksa mbi tokën bujqësore 
- Taksa mbi ndërtesën 
- Taksa mbi truallin 
Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë (ndërtesë, tokë bujqësore, truall) përdoruesi i 
pasurisë bën një vetëdeklarim të sipërfaqes pranë bashkisë. Bashkia nëpërmjet komisionit të ngritur 
mund të vlerësojë sipërfaqen e taksueshme. 
Perdorues quhet zoteruesi i prones por qe nuk ka dokumentacion ligjor qe verteton pronesine e tij dhe 
jo personi qe e shfrytezon per biznes. 
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2.3 TAKSA MBI NDËRTESAT 

 
Vendimi Nr.132 dt.07.03.2018  
Baza e taksës mbi ndërtesat është vlera e nderteses,qe llogaritet ne perputhje me metodologjine dhe 
procedurat   e percaktuara me vendim te Keshillit te Ministrave. 

Burimet e mundshme te informacionit,per efekt te administrimit te takses mbi ndertesat,jane: 
 Te dhenat e vetedeklaruara nga taksapaguesi mbi ndertesen/njesine e nderteses ne 

pronesi/perdorim te tij; 

 Te dhenat e disponuara nga ZVRPP-te lidhur me vleresimin dhe rivleresimin e ndertesave ,si 
dhe titujt e pasurise mbi to; 

 Te dhenat e urbanistikes per lejet e dhena te ndertimit; 

 Te dhenat e zyrave te noterise per transaksionet e shitblerjeve te ndertesave; 
 Te dhenat e ALUIZNI-t per ndertesat ne proces legalizimi; 

 Te dhenat e siguruara nga verifikimi ne terren nga vete njesite e veteqeverisjes vendore; 
 Te dhenat nga  Regjistri qendror I gjendjes civile; 
 Te dhenat nga subjekte ekonomike qe kane kontakte me konsumatoret,si:Operatori I 

Shperndarjes se Energjise Elektrike,nderrmarjet e ujesjelles-kanalizimeve apo dhe institucione 
te tjera te papermendura me lart,te cilat disponojne informacion mbi pasurine ndertese/njesi 
ndertese,tituj pronesie apo statusin juridik te marredhenies se taksapaguesit ne marredheniet e 
tij me pasurine e paluajtshme,objekt taksimi,si dhe per vete taksapaguesin; 

 Te dhena nga Agjensia e Trajtimit te Pronave per pasuri te trajtuara me vendime te KKKP-se. 
 
 
 
 
 
Kategoritë dhe nënkategoritë. nivelet treguese të taksës mbi ndërtesën prezantohen si më poshtë vijon:  
 

    
Shkalla e takses              
e Vlera per meter katror per banesat qe Vlera per meter katror per ndertesat qe 

    miratuar perdoren/shfrytezohen per banim perdoren/shfrytezohen per zhvillim aktiviteti 

                        Njesi qe  

Njesite Cmimi 
   

Parkimi 
 

Banesa te Njesi Parkimi 
 

Njesi perdoren 

Administrative referues i 
  

Shtepi/ mbuluar 
Parkim 
I privatizuara tregtimi mbuluar 

Parkim 
I industrial per 

perberese miratuar Familje Biznes Apartament ose hapur ne 1993, dhe ose hapur prodhimi bujqesi 

    
(1) bodrum (0.3) vetem per sherbimi bodrum (0.3) magazi ose 

     
(0.7) 

 
shitjen e (1.5) (0.7) 

 

nimi 
(0.5) blegtori 

       
pare (0.7) 

    
(0.3) 

             
Peshkopi 49000 0.05% 0.2% 24.50 17.15 7.35 17.15 147.00 68.60 29.40 49.00 29.40 

Tomin 34300 0.05% 0.2% 17.15 12.01 5.15 12.01 102.90 48.02 20.58 34.30 20.58 

Melan 34300 0.05% 0.2% 17.15 12.01 5.15 12.01 102.90 48.02 20.58 34.30 20.58 

Kastriot 34300 0.05% 0.2% 17.15 12.01 5.15 12.01 102.90 48.02 20.58 34.30 20.58 
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Maqellare 34300 0.05% 0.2% 17.15 12.01 5.15 12.01 102.90 48.02 20.58 34.30 20.58 

Lure 31850 0.05% 0.2% 15.93 11.15 4.78 11.15 95.55 44.59 19.11 31.85 19.11 

Muhurr 31850 0.05% 0.2% 15.93 11.15 4.78 11.15 95.55 44.59 19.11 31.85 19.11 

Luzni 31850 0.05% 0.2% 15.93 11.15 4.78 11.15 95.55 44.59 19.11 31.85 19.11 

Selishte 31850 0.05% 0.2% 15.93 11.15 4.78 11.15 95.55 44.59 19.11 31.85 19.11 

Sllove 31850 0.05% 0.2% 15.93 11.15 4.78 11.15 95.55 44.59 19.11 31.85 19.11 

Kala e  31850 0.05% 0.2% 15.93 11.15 4.78 11.15 95.55 44.59 19.11 31.85 19.11 

Dodes                         

Zall-Dardhe 31850 0.05% 0.2% 15.93 11.15 4.78 11.15 95.55 44.59 19.11 31.85 19.11 

Zall-Rec 31850 0.05% 0.2% 15.93 11.15 4.78 11.15 95.55 44.59 19.11 31.85 19.11 

Fushe- 31850 0.05% 0.2% 15.93 11.15 4.78 11.15 95.55 44.59 19.11 31.85 19.11 

Cidhen                         

Arras 31850 0.05% 0.2% 15.93 11.15 4.78 11.15 95.55 44.59 19.11 31.85 19.11 

 
 
 
 
 
1.Sipërfaqja e prezumuar:Nëse identifikohet ekzistenca, por nuk arrihet të përcaktohet sipërfaqja e 
ndërtesës/njësisë pronësore, përdoren vlerat referuese për sipërfaqe, si më poshtë vijojnë: a) 100 
(njëqind) metër katror sipërfaqe për njësi pronësore, për ndërtesat për banim; b) 70 (shtatëdhjetë) 
metër katror sipërfaqe për njësi pronësore, për ndërtesat për banim, të privatizuara me ligjin nr. 7652, 
datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave shtetërore”, të ndryshuar. 
2.“Ndërtesë”, objekti/objektet e ndërtuara mbi/nën sipërfaqen e tokës ose të lidhura me tokën dhe që 
përfaqëson një strukturë ndërtimore me një ose më shumë njësi pronësore, e cila është objekt i taksës 
mbi ndërtesën sipas përcaktimit të dhënë në ligj. 
3.Bodrumet dhe nënçatitë e ndërtesave/ njësive pronësore, që, nga verifikimi në vend, rezultojnë se 
janë të destinuara apo shfrytëzohen për:  
a) magazinim të sendeve familjare, pa pasur ndonjë qëllim fitimi, regjistrohen me komentin 
“bodrum/nënçati (sipas rastit) për mbajtjen e sendeve familjare”;  
b) qëllime banimi, regjistrohen me komentin “për qëllim banimi”;  
c) qëllime fitimprurëse, regjistrohen me komentin “për qëllime fitimprurëse”. 
4.Ne ndertesat per veprimtari industriale perfshihen:ndertesa prodhimi,perpunimi,magazinimi I 
mallrave industrial duke perfshire fabrikat,depot,magazinat ,e te tjera te ngjashme me to. 
5. “Ndërtesë e papërfunduar”, objekti ndërtimor në tërësi ose/edhe ajo pjesë e ndërtesës ekzistuese, 

për të cilin zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi, por që nuk ka arritur ta përfundojë atë sipas afatit 
të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi. 
 
Në nënkategorinë II Ndërtesa përfshihen: 

a) Ndërtesa për tregti dhe sherbime: 
Do te kuptojme te gjitha ndertesat ne pronesi te subjektit qe e ka vene ne dispozicion per aktivitete si:  
hotele, motele, tabilimente turistike, shtepi pritje turizem familje, qendra biznesi, pika karburanti, 
magazine, depo, bankat, zyrat, njesite tregtare dhe ndertesat per sherbime si: farmaci, klinika, spitale, 
maternitete, qendra shendetesore  te te gjitha specialiteteve dhe njesite e sherbimit artizanal si: 
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marangoz, kepucar, orendreqes etj. te ngjashme me to. Shkollat, kopshtet, cerdhet, qendrat kulturore, 
qendrat sociale, stadiumet, komplekse sportive si palestra, fitness, pishina te hapura e te mbyllura, 
ndertesa shkencore si institute kerkimore,qendra kerkimore,internet,salla te koncerteve,videoteka etj. 

  
b) “Ndërtesa që përdoren për veprimtari prodhuese” 

 
 Ndertesa prodhimi. 

Do te kuptojme te gjitha ndertesat ne te cilat ushtrohet aktivitet prodhues si : perpunim duralumini 
,metalesh,druri,tapicerie,letre,kartoni,plasmasi,tulla,tjegulla,blloqe banimi,furra gelqereje,prodhime 
ushqimore,prodhim konfeksionesh,prodhim dhe perpunim vajrash,nafte etj. Shtrypshkronja,prodhim 
dhe perpunim produktesh farmaceutike dhe te ngjashme me to. 
Ne rastet kur banesa(apo nje pjese e saj) ndryshon destinacionin nga banim ne veprimtari 
ekonomike(apo te tjera) detyrimi per siperfaqen qe ndryshon destinacionin paguhet jo me si ndertese 
banimi,por sipas nenkategorise:”Ndertese per tregti dhe sherbime”. 

 Ndertesa ne pronesi apo ne perdorim,ne teritoret e miratuara si fshatra turistik. 
Ne kete nenkategori perfshihen ndertesat e ndertuara ne zonat me perparesi turizmi te miratuara si te 
tille. 
Per ndertesat ne pronesi te shoqerive te ndertimit, te destinuara per shitje,por qe jane ende te 
pashitura,taksa do te vendoset sipas destinacionit te ambientit te nderteses. 
Ambientet e regjistruara ne ZRPP, si : 
-Apartamentet  e banimit do ti nenshtrohen takses mbi ndertesat ne kategorine”Ndertesa Banimi”. 
-Ndertesat per biznes do ti nenshtrohen mbi ndertesat ne kategorine”Ndertesa te tjera per tregti dhe 

sherbime. 
Për ato kategori ndërtesash banimi të cilat janë të regjistruara si seli të subjekteve tregtare, Taksa e 
Pasurisë përllogaritet dhe paguhet si Kategoria II “Ndërtesa për ushtrim aktiviteti me qëllim 

përfitimi”, për atë pjesë të sipërfaqes së ndërtesës në të cilën ushtrohet veprimtaria tregtare, duke u 

përjashtuar nga Kategoria I “Ndërtesa Banimi”. 
c) Ndërtesa të tjera 

- Do të përfshihen pronat të cilat përdoren nga organizatat  jofitimprurëse, vendase dhe të huaja, 
zyrat e përfaqësimit të organizmave ndërkombëtare, ambasada të njohura ose të rregjistrura si të tilla 
në gjykatë si dhe objekte të amortizuara, të dëmtuara dhe jashtë funksionit kur janë objekte të 
ndërmarrjeve shtetërore dhe ish-ndërmarrjeve shtetërore të privatizuara ku nuk zhvillohet 
aktivitet,pasuri(njesi sherbimi) qe nuk shfrytezohen.  
Do të kuptojmë të gjithë objektet të cilat janë kapital i Ndërmarrjeve Shtetërore dhe kanë qënë kapital 
i ish-ndërmarrjeve shtetërore: 
-Kur është objekt i ndërmarrjeve shtetërore ekzistuese të cilat jane tërësisht te amortizuara (vlera e 
amortizimit mbi 80 % e vlerës fillestare dhe ndryshimeve përkatëse sipas pasqyrave kontabël) ose kur 
objekti është i dëmtuar pavarësisht nga vlera e amortizimit. Për këto 2 lloje objektesh duhet të 
plotësohet kushti që ato janë jashtë funksionit dhe në to nuk ushtrohet asnjë veprimtari tjetër.  
 
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: 
 
Detyrimi per taksen mbi ndertesen eshte vjetor. 
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Per kategorine I “Ndertesa banimi” dhe kategoria III “Per pronesine me shume se nje banese”, 
per kategorine II “Ndertesa te tjera” dhe kategorine IV “Ndertesa ne pronesi apo perdorim ne 

territore te miratuara si fshatra turistik.”,detyrimi shlyhet pranë çdo banke të nivelit të dytë,ose 
prane arkes se bashkise  brenda datës : 

: -Afati i pageses eshte data  20 prill e vitit fiskal. 
Detyrimi për biznesin llogaritet nga Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe shlyhet pranë çdo 
banke të nivelit të dytë, brenda dates:  
Afati i pageses eshte data  20 prill e vitit fiskal. 
Afati i pageses se takses se pasurise te behet me dy keste kur vlera eshte me e madhe se 300,000 
leke,kjo per ti dhene mundesi bizneseve te bejne pagesat normalisht edhe per rastet kur kane problem 
likujditeti duke paguar kestin e pare deri me date 20 prill te cdo viti dhe kesti i dyte te paguhet deri 
me 20 korrik te cdo viti. 
Nese subjekti taksapagues rregjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim 
prane Q.K.B-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e 
plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire muajin 
korrent per te cilin eshte bere aplikimi per rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e pjesetuar 
ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal. 
 
Lehtesirat dhe perjashtimet. 
Perjashtohen nga pagimi i takses mbi ndertesat : 
 
a) Pronat e shtetit dhe te njesive te qeverisjes vendore, qe perdoren per qellime jofitimprurese,  
 
b) Ndertesat e banimit, qe shfrytezohen nga qiramarres me qira te paliberalizuara,  
c) Ndertesat qe perdoren nga komunitetet fetare. 
d) Pasurite ne pronesi te shtetit te kaluara me VKM nen administrimin e shoqerive publike 

shteterore. 
e) Taksapaguesi,pasuria e te cilit eshte demtuar nga veprimi I forcave madhore. Ne kete rast 

lehtesimi ose perjashtimi eshte I perkohshem dhe kohezgjatja percaktohet nga Keshilli Bashkiak 
ne raport me demin e shkaktuar deri ne vleren 75%. 

f) Ndertesat private ne vend qe zoterojne statusin e monumentit te kultures dhe jane ne mbrojtje te 
perkohshme ose te perhershme. 

g) Subjektet hoteleri me 5 yje qe kane status special. 
h) Kryefamiljaret qe perfitojne pension pleqerie ose pension social,qe jane me banim ne fshat ose ne 

qytet ,kur familja perbehet vetem nga pensionisti. 
i) Kryefamiljaret qe trajtohen me ndihme ekonomike. 
 
2.4. TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE 
 
Ligji Nr.9632 dt.30.10.2006 I ndryshuar, neni 23,ANEKSI 2 
 
Përkufizimi:“Tokë bujqësore” është toka e përcaktuar si e tillë në regjistrin e zyrave të regjistrimit të 
pasurisë. 
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Baza e taksës: Është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi apo në përdorim të 
taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës përcaktohet mbi bazën e dokumentave të pronësisë, formularit nr.6, 
aktit të pronësisë, çertifikatës së regjistrimit të tokës. 
 
  

Niveli i taksës mbi tokën bujqësore paraqitet si më poshtë: 
                                                                                                                                         Leke/ha/vit 

Kategorite 
dhe 
nenkategorite 

Niveli i 
takses 
 Dhe 
tarifes 
sipas ligjit 

Niveli i taksës 
dhe tarifës   në 
Njesine 
Administrative 
Peshkopi 
ZONA A 

Niveli i taksës 
dhe tarifës   
në 4 njësitë 
administrative 
ZONA B 

Niveli i taksës 
dhe tarifës   në 
10 njësitë 
administrative 
ZONA C 

I 2800 2240 2240 2240 

II 2100 1680 1680 1680 
III 1400 1120 1120 1120 
IV 1350 1080 1080 1080 
V 1250 1000 1000 1000 
VI 1200 960 960 960 
VII-X 1100 880 880 880 

 
Burimi: Klasifikimi sipas kategorive të tokës bujqësore bëhet nga strukturat e Ministrisë së Bujqësisë 
dhe Ushqimit.  
Në rast se një pronë shtrihet në territorin e më shumë se një bashkie ose komune, pavarësisht nga 
vendbanimi i pronarit, secila njësi vendore e trajton pjesën e pronës, që ndodhet brenda territorit të 
vet, si pronë më vete dhe zbaton mbi të dispozitat e këtij ligji.  
Lehtesirat dhe perjashtimet. 
Përjashtohen nga taksa e tokës bujqësore, vetëm për normën individuale të tokës, kryefamiljaret:  
Invalidët e punës e të luftës; veteranet  
-Të verbërit, individet me aftesi te kufizuara, paraplegjikë dhe tetraplegjikë;  
-Pensionistet e vetem;  
-Tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i 
mbjelljes. 
Këto familje duhet të dorëzojnë në Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë dokumentat 
e mëposhtëm: - Librezën përkatëse; Vendimin e Këshillit te Bashkisë. 
Detyrimi për pagesë: Detyrimi për taksën mbi tokën bujqësore është vjetor. Detyrimi llogaritet nga 
Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe për familjarët pagesa behet nga qytetari pas dergimit te 
fatures ne cdo banke te nivelit te dyte ose prane arkes se bashkise. 
 “Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i tokës bujqësore bën një 

vetëdeklarim të sipërfaqes së tokës pranë Bashkisë ku ndodhet toka“. 
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: 
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Struktura e ngarkuar për llogaritjen e taksës mbi tokën bujqësore, për të gjitha kategoritë, është Zyra e 
Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Diber ne bashkepunim me Njesite Administrative. 
Ngarkohet Drejtoria e Bujqësisë, për vlerësimin e kategorisë së tokës si dhe saktësimin dhe 
verifikimin e periudhës së mbjelljes me kultura drufrutore dhe vreshtari, për çdo fermer/fermë. 
Ngarkohet sektori i Pronave ne Bashki te saktesoje (AMTP) Aktin e marrjes se tokes ne pronesi sipas 
personave, duke pasqyruar dhe ndryshimet e herëpashershme e ia përcjell këtë informacion Zyres se 
Taksave e Tarifave Vendore për llogaritjen e detyrimit. 
Klasifikimi sipas kategorive te tokes bujqesore behet nga strukturat e Ministrise se Bujqesise, 
Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave. 
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Struktura për vjeljen e taksës së tokes bujqesore eshte 
Drejtoria e Bujqësisë ne bashkepunim me Njesite Administrative. 
 
 
 
2.5 TAKSA MBI TRUALLIN   

 
Ligji Nr.9632 dt.30.10.2006 i ndryshuar,neni 23/1 
 
Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të 
taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në 
rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të 
sipërfaqes së truallit në përdorim  pranë  Zyrës së Taksave dhe Tarifave Vendore. 
 
Detyrimi për pagesë: Detyrimi për taksën mbi truallin është vjetor. Zyra e Taksave dhe Tarifave 
Vendore kryen llogaritjen në bazë të sipërfaqes dhe vlerës së taksës sipas tabelës dhe klasifikimit më 
sipër. 
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: 
Detyrimi për familjarët, llogaritet nga Zyra  e Taksave dhe Tarifave Vendore, dhe pagesa behet nga 
qytetari sipas procedures se caktuar per te ne cdo banke te nivelit te dyte ose prane arkes se bashkise, 
pas dergimit te fatures. 
Deri në paraqitjen e dokumentacionit të pronësisë ose vetedeklarimit të sipërfaqes së truallit, detyrimi 
vjetor referues i taksës së truallit për familjet llogaritet për një sipërfaqe prej 100 m2. 
Për biznesin detyrimi llogaritet nga Zyra  e Taksave dhe Tarifave Vendore, dhe shlyhet pranë çdo 
banke të nivelit të dytë, brenda datës 20 prill të vitit fiskal. Per ata subjekte qe nuk jane regjistruar 
pagesa e takses se truallit behet ne momentin e nxjerrjes se fatures se detyrimeve qe I takojne 
biznesit. 
Deri në paraqitjen e dokumentacionit të pronësisë ose vetëdeklarimit të sipërfaqes së truallit, detyrimi 
vjetor referues i sipërfaqes së truallit për bizneset llogaritet në bazë të sipërfaqes së ndërtesës së 
aktivitetit. 
“Afatet kohore të pagesës: taksa paguhet brenda dates 20 prill te vitit fiskal. 
 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Struktura për vjeljen e taksës së takses se truallit  eshte 
Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore ne bashkepunim me Njesite Administrative. 
 



BUXHETI VITIT 2021 - BASHKIA DIBËR 
 

 17 
            Adresa:Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi, Albania,nr.tel.& fax. 00355 218 229 37  e-mail: 
bashkiadiber@gmail.com   
 

2.6 TAKSA E FJETJES NË HOTEL 
 

 Ligji nr. 9632 dt. 30.10.2006 i ndryshuar, Neni 26  
Përkufizimi:Strukturat akomoduese do të përfshijnë kategoritë si më poshtë: a)“Bujtinë”; b)“Fjetinë” 

(Hostel); c)“Kamping”; ç)“Hotel”; d)“Motel”; dh)“Resort”; e)“Qendër kurative”; ë)“Fjetje dhe 

mëngjes” (B&B). 
Secila kategori e strukturave akomoduese klasifikohet me sistem të veçantë, e shoqëruar me shenjat 
dalluese përkatëse, sipas përcaktimit të mëposhtëm: “Bujtinë”Standard, “Fjetinë”Standard, Komfort; 

“Kamping”Standard, “Hotel” dy yje, tre yje, katër yje, pesë yje; 
“Motel”Standard, Komfort, Superior; “Resort” tre yje, katër yje, pesë yje; “Qendër kurative” dy yje, 

tre yje, katër yje, pesë yje; “Fjetje dhe mëngjes” (B&B) Standard, Komfort, Superior. 
Baza e taksës: Është numri i netëve të qëndruara në hotel për person. 
Niveli i taksës se fjetjes në hotel paraqitet si më poshtë: 
 
Detyrimi dhe këstet e pagimit: Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së 
vendosur nga bashkia, për netë qëndrimi, me numrin e netëve të qëndrimit në hotel. Detyrimi për 
taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë, në 
territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes dhe mbi të vlera e 
taksës. Detyrimi derdhet për bashkinë brenda datës 5 të muajit pasardhës nga subjekti përkatës. 
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Struktura për vjeljen e taksës së fjetjes në hotel është 
Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore. 
 
2.7 TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA 
Ligji nr. 9632 dt. 30.10.2006 i ndryshuar, Neni 27 
 
“Pagesa duhet te kryhet perpara terheqjes se lejes perkatese prane Drejtorise se Planifikimit 
dhe Zhvillimit te Territorit. 
Ngarkohet per mbledhjen e kesaj takse Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit” 
Detyrimi për pagesën e taksës i takon investitorit. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga 
organi që lëshon lejen e ndërtimit dhe arkëtohet, për çdo rast, për llogari të bashkisë, që mbulon 
territorin ku do të bëhet investimi.  Nëse objekti, për të cilin do të bëhet investimi, shtrihet në 
territorin e më shumë se një bashkie ose kur objekti ndikon në infrastrukturën e një bashkie tjetër, të 
ardhurat nga taksa ndahen proporcionalisht ndërmjet tyre, në përputhje me raportet përkatëse të 
shtrirjes së objektit dhe të ndikimit të investimit në infrastrukturën e secilës bashki.” 
Kushte lehtësuese: Në rast të zbatimit të një projekti të veçantë për efiçencën e energjisë urbane 
(Sipas përcaktimeve në Ligjin Nr 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”), projekti 

verifikohet dhe nëse është zbatuar me përpikmëri, atëherë subjektit i rimbursohet taksa e paguar mbi 
nivelin minimal të përcaktuar me ligj. Në rastet kur investitor është Bashkia, kjo taksë nuk aplikohet. 
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Struktura e ngarkuar për llogaritjen e pagesës së taksës 
së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja është Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të 
Territorit, e cila përcjell informacionin tek Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore. Të gjitha subjektet 
ndërtuese do të tërheqin lejen e ndërtimit pranë Bashkisë Diber, vetëm pasi të kenë paguar taksën e ndikimit 
në infrastructure. 
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TARIFAT E DREJTORISE SE PLANIFIKIMIT DHE 
KONTROLLIT TE ZHVILLIMIT TE TERRITORIT 

 

Emertimi i tarifes Niveli i takses dhe tarifes 

1.Sherbime gjate marrjes se Lejes se Zhvillimit dhe Lejes se 
Ndertimit 

 

a) Tarife aplikimi per leje zhvillimi dhe leje ndertimi per 
objekt banimi. 

4.000  leke 

b)  Tarife aplikimi per leje zhvillimi dhe leje ndertimi               
per objekte me qellim biznesi apo institucion 
shteteror,(kur objekti ka funsion te kombinuar do te 
paguhet per vleren 5.000 leke) 5.000 leke 

a) Tarife aplikimi per Deklarate Paraprake. 3.000 leke 
b) Tarife aplikimi per leje zhvillimi dhe  ndertimi apo per 

studime per komplekse banimi me sip. shesh ndertimi 
mbi 1000 m2   

10.000 leke 

2.Sherbime gjate ndertimit te objektit  
c) Tarifat per ndryshim funksioni te objekteve qe 

kerkojne ndryshim funksioni 
150 leke/m 2 te siperfaqes totale te 
objektit 

d) Tarifa per ndryshim te subjektit zhvillues 10 000 leke 
3.Tarifa e marrjes se certefikates se Lejes se Perdorimit te 
Objektit do te jete sipas pershkrimit te meposhtem: 

 

Per objekt banimi 
100 leke/m 2 te siperfaqes totale te 
ndertimit te objektit 

Per objekte me qellim biznesi,social kulturore dhe 
shendetesore apo cdo lloj objekti tjeter 

150 leke/m 2 te siperfaqes totale te 
ndertimit te objektit 

Per ndertimet te cilat pajisen me leje ndertimi me funksion 
banimi,sherbimi dhe te kombinuar,si dhe per objektet te cilat 
pajisen me leje per prishje, mbi bazen e volumit te shenuar ne 
preventivin e punimeve 

100 lek/ton per dherat dhe 
materialet e ngurta te nxjerra gjate 
sistemimit te sheshit te 
ndertimit,germimit te themeleve 
apo te prishjes se tyre 

 
Struktura e ngarkuar per mbledhjen e ketyre tarifave,eshte Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te 
Territorit  prane Bashkise Diber. 
 
2.8 TAKSA MBI KALIMIN E TË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E 
PALUAJTSHME 
 
Ligji 9632. Dt. 30.10.2006 te ndryshuar, Neni 9/5 dhe 28/2 Aneksi 3 
 
Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, 
pronësia e së cilës transferohet. Baza e taksës për kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera 
të paluajtshme është vlera e shitjes së tyre. Niveli i taksës përcaktohet në përqindje. Detyrimi tatimor 
llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij. 
Niveli i taksës: Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset në 
çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. 
 
Detyrimi për pagesën: Taksa paguhet nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e 
paluajtshme, para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi. 
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Mënyra e mbledhjes: Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për 
pasuritë e paluajtshme është Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, e cila në rolin e 
agjentit të taksës përfiton 3% të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdh për llogari të buxhetit 
përkatës të Bashkisë Dibër, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës. 
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Ngarkohet Drejtoria e të Ardhurave pranë Bashkisë të 
bëjë rakordimet dhe planifikimin e të ardhurave me ZVRPP. 
-Perjashtimi nga taksa e kalimit te pasurise. 
Perjashtohen nga taksa per kalimin per pasurite e paluajtshme: 
- Enti Kombetar i Banesave,Ministria e Financave dhe organet e qeverisjes qendrore e vendore; 
- Personat,te cilet jane subjekt I tatimit mbi te ardhurat vetjake,ne mbeshtetje te ligjit nr.8438,date 
28.12/1998 “ Per tatimin mbi te ardhurat” i ndryshuar; 
- Subjektet qe dhurojne pasuri te paluajtshme kur perfitues te drejtperdrejte jane: 
- Institucionet dhe entet shteterore e publike,qendrore e vendore; 
- Bashkesite fetare dhe organizatat jofitimprurese,kur dhurimi lidhet me ate pjese te veprimtarise se 
tyre pa qellim fitimi.Ne keto raste dhuruesi,pasi ka marre vertetimin nga Keshilli Bashkiak per 
perjashtimin nga taksa ,ben regjistrimin e pasurise se paluajtshme te dhuruar.Ne castin e 
regjistrimit,dhuruesi paguan pjesen qe i takon agjentit te taksave. 
 
2.9 TAKSA VJETORE E MJETEVE TË PËRDORURA 
 
Ligji 9632. Dt. 30.10.2006 te ndryshuar,Neni 30 
 
Baza e taksës: është lloji i mjetit të transportit rrugor 
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Struktura e mbledhjes së kësaj takse është Drejtoria 
Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm 
të mjetit. Bazuar në numrin e mjeteve të regjistruara sipas njësive të qeverisjes vendore, njezet e pese  
përqind (25%) të të ardhurave vjetore nga kjo taksë i kalon përkatësisht Bashkisë Dibër. 
  
2.10 TË ARDHURA PJESORE NGA TAKSA E RENTËS MINERARE 
 
Baza e taksës: Janë burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në çastin kur 
ai shet produktin. Çdo person fizik apo juridik, që është i liçencuar dhe/ose vepron në industrinë 
minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë, duhet të 
paguajë rentë minerare për burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka. Renta minerare llogaritet si 
detyrim mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet produkte minerare. 
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Struktura e mbledhjes se kësaj takse është Drejtoria e 
Përgjithshme e Tatimeve. Degët e doganave në rrethe ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin 
e eksportit të produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në 
rastin e shitjes së produkteve minerare brenda vendit, (5%) e të ardhurave të realizuara nga kjo taksë i 
kalon përkatësisht Bashkisë Diber në llogarinë e degës së thesarit. 
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TAKSA E TABELËS 
 
Ligji 9632 dt.30.10.2006 (i ndryshuar),Neni 9 dhe 32/1(ANEKSI 7) 
Baza e taksës: Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet që duhet të vendosin emërtimin e 
subjektit në pamjen ballore të njësisë ku zhvillojnë veprimtarinë, në hapësira të tjera publike të lejuara 
ose private, qofshin këto të lëvizshme ose të palëvizshme dhe që shërbejnë për qëllime identifikimi. 
Tabele per qellime identifikimi eshte tabela,brenda ose jashte territorit ku zhvillon aktivitet biznesi 
dhe qe nuk perdoret per te reklamuar aktivitetin e te treteve.Ne te tilla tabela vendoset emri dhe/ose 
lloji  I aktivitetit te kompanise ose jashte territorit ku zhvillohet aktiviteti ne formen e permasat e 
tabelave te sinjalistikes per orientim.Taksa e tabeles paguhet per cdo njesi ku subjekti zhvillon 
aktivitetin nga muaji koherent qe regjistrohet ne Q.K.B. 
Ne kategorine e tabeles per qellime reklamimi (te levizshme dhe te palevizshme )kuptojme te gjithe 
tabelat te vendosura ne pamje jo ballore,te vendosura ne taraca,llozhe,ballkone,te vendosura ne pjese 
te rruges,shtylla etj. qe kane permbajtje reklamimi per vete ose te trete. 
Ne kategorine e tabelave ne funksion apo ekspozime te ndryshme te hapura do te kuptojme te gjitha 
ato tabela ne funksion te panaireve te ndryshme etj.,qe kane per qellim reklamimin per vete ose per te 
trete. 
 
Leke/m2/vit 

 

Niveli i 
takses sipas 
ligjit 

Niveli i 
takses ne 
Njesine 
Peshkopi 
 
ZONA A 

Niveli i 
takses ne 4 
njesite 
administrati
ve 
ZONA B 

Niveli i takses 
ne 10 njesite 
administrative 
ZONA C 

 

 

Llojet e Tabelave    Niveli i taksës 
 

 

I.Tabelë për qëllime identifikimi,te 
trupezuara ose jo,Brenda territorit ku 
zhvillohet veprimtaria e biznesit dhe qe nuk 
perdoret per te reklamuar veprimtarine e te 
treteve(ku shenohet emri dhe/aktiviteti i 
biznesit) 

 

 
 

      

 

 

a. Deri ne 2m2 
 

     
       0 lekë/vit 0 lekë/vit 0 lekë/vit 0 lekë/vit 

b. Mbi 2m2 deri ne 10 m2 
    

           - e thjeshte (pa ndricim) 7 000 7 000 7 000 7 000 
 

 

           - me ndricim te thjeshte  11 500 11 500 11 500 11 500 
 

 

           - elektronike 15 000 15 000 15 000 15 000 
 

 

c. Mbi 10m2 deri ne 20m2 
    

 

 

- e thjeshte (pa ndricim) 5 950 5 950 5 950 5 950 
 

 

              - me ndricim te thjeshte 9 775 9 775 9 775 9 775 

              - elektronike 
12 750 12 750 12 750 12 750 

d. Mbi 20 m2 deri ne 40 m2 
 

    

- e thjeshte (pa ndricim) 
3 850 3 850 3 850 3 850 

- me ndricim te thjeshte 
     6 325      6 325      6 325      6 325 

             - elektronike        8 250        8 250        8 250        8 250 
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e. Mbi 40m2     
- e thjeshte (pa ndricim) 2 800 2 800 2 800 2 800 
- me ndricim te thjeshte 4 600 4 600 4 600 4 600 

             - elektronike 6 000   6 000   6 000  6 000 
II.Tabela per qellimi identifikimi jashte 
territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit 
ne formen dhe permasat per orientim 

 

   
-tabela identifikuese 
 

120 120 120 120 

III.Tabelë për qëllime reklamimi, e 
lëvizshme dhe e palëvizshme. 

 
 
    

- e thjeshte (me/pa ndricim) 
 

13 500 13 500 13 500 13 500 

            - elektronike 27 000 27 000 27 000 27 000 

IV.Tabelë në funksion të ekspozimeve të 
ndryshme të hapura, panaire, spektakle, 
stenda reklamuese, banderola etj. 

 
 
1.000 lekë/ 
m2/ditë 

1.000 
leke/m2/ditë 

 
       1.000 
lekë/m2/ditë 

        1.000 
 lekë/m2/ditë 

 

 

      
 

 

 

 

Afatet e pageses : Taksa e tabeles paguhet per cdo adrese (kryesore dhe dytesore) ku subjekti 
zhvillon aktivitetin, si dhe per cdo tabele te vendosur.   
Detyrimi per taksen e tabeles paguhet me nje kest te vetem, i cili paguhet brenda dates 20 Prill. Per 
subjektet te cilat detyrimi i lind pas dates 1 prill eshte 30 dite pas lindjes se detyrimit.   
Nese subjekti taksapagues regjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim 
prane Q.K.B-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e 
plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjatë të cilëve veprimtaria është kryer (përfshire 
muajin korrent për të cilin është bërë aplikimi për rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e 
pjesetuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal.  
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore 
ne bashkepunim me “Njesine Administrative”.Te ardhurat kalojne 100% ne Bashkine Diber. 
TARIFAT VENDORE 
Ligji 9632 dt 30.10.2006, i ndryshuar Neni 35 
Kjo pjese trajton tarifat vendore në mënyrë nominale duke u nisur nga elementët: - Llojit të shërbimit, 
baza e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, koha e kryerjes së tyre, 
kushtet lehtësuese, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë. 
 
 
TARIFA E PASTRIMIT DHE LARGIMIT TË MBETURINAVE 
Vendim Nr.319,date 31.05.2018 “Per miratimin e masave per kostot e menaxhimit te integruar 

te mbetjeve”. 
Përkufizimi: Tarifës së pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas 
ose të huaj, që banojnë/janë rezidentë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të  
Bashkisë Diber dhe njësive të saj administrative. 
Niveli i tarifës së pastrimit: Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese janë të shprehura si më 
poshtë: 
    

Nr. KATEGORITE 
 Peshkopi  Peshkopi 

4 Njesite 4 Njesite 10 Njesite 10 Njesite Te gjitha 
njesite 

 
 BV BM BV BM BV BM 

BV me 
TVSH 
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 I Kategoria Familje  1800 1500  1000   

II Kategoria Biznes        

1 Shitje me pakice/shumice (TREGTI)        

 

Fruta perime,ushqimore,mish,peshk 10 000 30 000 10 000 30 000 10 000 30 000 20 000 
Artikuj industriale(veshje,parfumeri,argjendari 
etj) 8 000 30 000 8 000 30 000 8 000 30 000 15 000 

Pub,diskoteka,lojera fati 20 000 30 000 20 000 30 000 20 000 30 000 20 000 

Bar kafe,Fast food,kafe internet etj 8 000 30 000 8 000 30 000 
8 
000 30 000 15 000 

Bar restorant,hotel,motel,komplekse turistike 10 000 30 000 10 000 30 000 10 000 30 000 20 000 
Njesi tregtime lendesh djegse,hidrokarbure etj. 
Te ngjashme me to 10 000 30 000 10 000 30 000 10 000 30 000 20 000 
Shitje produktesh farmaceutike,depo 
farmaceutike dhe te ngjashme me to 8000 30 000 8000 30 000 8000 30 000 15 000 

2 
 Njesi Prodhimi        

 
 
 
 
 

Perpunimduralumini,Metalesh,druri,tapicerie,le
tre,kartoni,plasmasi etj. Te ngjashme me to 15 000 30 000 15 000 30 000 15 000 30 000 20 000 
Impiante ,territore per therjen e kafsheve etj. 
Te ngjshme me to 10 000 20 000 10 000 20 000 10 000 20 000 15 000 
Prodhime 
ushqimore,buke,embelsirash,mishi,peshku,bul
meti,pijesh etj. Te ngjshme me to 15 000 30 000 15 000 30 000 15 000 30 000 20 000 

3 Subjekte Ndertimi 
      

 

       
 

 

Subjekte ndertuese per seline administrative 20 000 
 
50 000 20 000 

 
50 000 20 000 

 
50 000 30 000 

Subjektet e ndertimit sipas investimit deri ne : 
a)deri ne 5.000.000 leke 
b)5.000.000 - 25.000.000 leke 
c)25.000.000-100.000.000 leke 
d)mbi 100.000.000 leke 

a)20 000 
 

b)30 000 
c)40 000 
d)100 000 

a)20 000 
 

b)30 000 
c)40 000 
d)100 000 

a)20 000 
 

b)30 000 
c)40 000 
d)100 000  

Rikonstruksione te pjesshme 10 000 20 000 7000 14 000 5000 10 000 20 000 
 Subjektet e ndertimit per prodhim guri,inerte 

etj. Te ngjshme me to  20 000 50 000 20 000 50 000 20 000 50 000 30 000 
4 Njesi sherbimi        
 Riparimi I artikujve elektro-shtepiake 

radio,televizore.tjSherbime fotokopjimi,salon 
bukurie,auto servise,kurse per 
makina(autoshkolla) ,agjensi doganore,agjensi 
kembimi valutor,agjensi turizmi,pastrim kimik 
,marangoz,rrobaqepes,etj. Te ngjashme me to 5 000 15 000 5 000 15 000 5 000 15 000 10 000 

 Kompleksesportive,palestra,fitness,pishina,qe
ndra e institute kerkimore-shkencore,salla 
koncerte-mbledhje e videoteka,Lojra me 
kompjuter,Institucione jopublike te 
edukimit(shkollat,kopshte apo 
cerdhe),sherbimet ne klinikat e specialiteteve 
te ndryshme mjekesore,sherbimet ne 
laboratore,diagnostifikimi 5 000 15 000 5 000 15 000 5 000 15 000  

5 
Profesione te lira 

      
 

 Avokat,Noter,Mjek,Mjeku 
laborant,stomatologu,farmacisti,ekonomisti 
kontabelmiratuar,mesuesit,veterineret,agrono 8 000 15 000 5 600 10 500 4 000 7 500 10,000 
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met,botuesit,inxhinieret,arkitekti,projektuesi e 
te tjera profesione te lira te cilat ushtrohen ne 
njesi fikse apo ne ambiente te ndryshme etj. te 
ngjashem me to 

6 
Ambulante        

 
 

Subjektet qe nuk kane nje vendodhje 
fikse,taxi,tregtia ambulante ne tregje publike 
dhe private                                        

  

3 000 
  

 

7 Institucione shteterore Buxhetore 
Shoqata,fondacione,ente te ndryshme 
shteterore,organizata jo qeveritare. 
Institucionet arsimore,kulturore,sportive 
private/shteterore      50 000   

 

 
Bankat 

   
 100 000 

  

 

Kompani Sigurimesh,Bastesh 15 000 30 000 15 000 30 000 15 000 30 000 20 000 
 Kompani Telefonike 

Fondacionet Kredidhenese,Arsimore etj. 15 000 50 000 15 000 50 000 15 000 50 000 20 000 
 

Ujesjellesi 
   

50 000 
  

 

OSHEE 
  

 250 000    

Spitali 
   

250 000 
  

 

 Posta Shqiptare,ALBtelecom sh.a 
   

150 000 
  

 

 
 
 

Karburante 15 000 30 000 15 000 30 000 15 000 30 000 15 000 

Lavazhe 15 000 30 000 15 000 30 000 15 000 30 000 20 000 

Zyra Projektimi 20 000 40 000 20 000 40 000 20 000 40 000 20 000 

8 Shoqeri transporti  
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a)brenda qarkut 30 000 
 
30 000 30 000 

 
30 000 30 000 

 
30 000 30 000 

b)jashte qarkut 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Per cdo mjet transporti me Nipt Paresor apo 
sekondar sipas Q.K.B 

      

 

a)Transport udhetaresh deri ne 8+1 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

b)Transport udhetaresh mbi 8+1 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  5 000 

30 5 
00
0 

5 000 5 000 
c)Transport mallrash deri ne 3.5 ton 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

 
d)Transport mallrash mbi 3.5 ton 

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 10 000 

9 
 

Miniera,ndermarje vip etj. 
Sipas fuqise prodhuese: 

50 000 
 

 
50 000 

 
50 000 

 
50 000 

 
50 000 

 
50 000 50 000 

 Hidrocentrale,hece etj. 
Sipas fuqise prodhuese:        

 
a)0-2 mega 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

 
b)mbi 2 mega 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 
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Për shërbimin e depozitimit të mbetjeve në fushën e mbetjeve Peshkopi .  
-Bizneset të cilat do ti transportojnë me mjetet e tyre mbetjet që do të gjenerohen nga aktiviteti i tyre 
do të përjashtohen nga tarifa vjetore e pastrimit . Mbetjet do të depozitohen pasi të paguhet tarifa prej 
250 lekë/ ton mbetje të ngurta urbane në zbatim të ligjit nr.10463“Për menaxhimin e integruar të 

mbetjeve “ , në bazë të fletëpeshores së sjellë nga biznesi së bashku me dokumentat shoqërues të llojit 

të mbetjeve. Nëse do të ketë dyshime Bashkisë Dibër i lind e drejta në cdo kohë të kontrollojë llojin 
dhe sasinë e mbetjeve.Nëse mbetjet do të jenë pa dokumentat e fletëpeshores do të tarifohen me 
tarifat e vendosura për depozitimin e mbetjeve nga institucionet ( me orë pune sipas manualit të 
cmimeve të ndërtimit ) . 
-Për institucionet që kërkojnë shërbim të vecantë në vendepozitim ( Agjensia doganore Bllatë , AKU 
etj ) për shkak të natyrës specifike të punës së tyre në lidhje me asgjësimet shërbimi do të tarifohet 
duke marrë në konsideratë cmimet e manualit të ndërtimit të përcaktuar në VKM nr 629, 
datë15.07.2015. Sipas rastit do të bëhet preventivi me orë punë për traktorin dhe fadromën që do të 
përdoret në vendepozitim . 
Shenim: Tarifa e pastrimit per familjet ne Grupin II dhe te III te ndarjes sipas njesive administrative 
do te  aplikohet ne njesine administrative Maqellare,Melan,Tomin,Kastriot,Muhurr,Fushe-
Cidhen,Sllove,Kala e Dodes pasi planifikohet te ofrohet ky sherbim nga Bashkia Diber. 
Ne rast se ky sherbim nuk do te ofrohet ne fshatra te caktuara per arsyje te ndryshme infrastrukturore 
nuk do te aplikohet tarifa e pastrimit. 
 
Baza e tarifës: është vlera në lekë sipas kategorive e cila duhet të mbulojë koston e shërbimit. 
Detyrimi per Tarifen e pastrimit eshte vjetor. 
Kategoria I: “Familjarët”: Detyrimi llogaritet dhe paguhet për familje ne cdo banke te nivelit te dyte 
ose prane arkes se bashkise. Për të llogaritur detyrimin për tarifën kjo kategori duhet të paraqesë 
pranë struktures së Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë çertifikatën e gjendjes familjare të 
lëshuar nga zyra e gjendjes civile. 
Kategoria II “Biznesi”: Detyrimi paguhet brenda datës 20 Prill. Afati i pagesës për detyrimet e 
lindura pas datës 20 Prill është 30 ditë pas lindjes së detyrimit. Për subjektet e regjistruara rishtaz 
detyrimi tatimor do të llogaritet për çdo njësi ku subjekti kryen aktivitet nga muaji korrent i 
regjistrimit prane QKB-se. 
Nese subjekti taksapagues pushon veprimtarine gjate vitit,detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar 
taksen per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjate te cileve veprimtaria eshte 
kryer(perfshire muajin korrent per te cilin eshte bere kerkesa) dhe duke e perpjesetuar ate me 12 
muajt e vitit kalendarik fiskal. 
Për kategorinë  “Subjekte Ndërtimi” nënkategorinë “Njësi ndërtimi për çdo kantier ndërtimi, etj të 

ngjashëm me to “Rikonstruksione të pjesshme për çdo kantier ndërtimi, rrugë, shkolla kopshte, 

objekte banimi e tregtare, etj të ngjashëm me to”, llogaritja e taksës bëhet për periudhën nga momenti 
i ngritjes së kantierit të ndërtimit deri në momentin e dorëzimit nga subjekti pranë strukturave të 
Bashkisë Diber të kërkesës për leje shfrytëzimi. Këtu përjashtohen kantieret e ndërtimit që përbëjnë 
vepra publike dhe financohen nga buxheti i Bashkisë apo buxheti i shtetit. 
Te ardhurat e krijuara nga tarifat e pastrimit dhe largimit te mbeturinave,perdoren vetem per qellimin 
per te cilin eshte vendosur kjo tarife. 
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Për të gjitha kategoritë: Nëse subjekti taksapagues pushon veprimtarinë gjatë vitit, detyrimi tatimor 
llogaritet duke shumëzuar taksën për vitin e plotë kalendarik me numrin e muajve të plotë gjatë të 
cilëve veprimtaria është kryer (përfshirë muajin korrent për të cilin është bërë kërkesa) dhe duke e 
pjesëtuar atë me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal. 
Lehtesirat dhe perjashtimet: 
Përjashtime: Përjashtohen nga pagesa e tarifes se shërbimeve: 
• Familjet qe kane k/familjarin invalidë te punës, invalidë të luftës; 
• Famijet e veteraneve te luftes: familjet e deshmoreve te Atdheut 
• Familjet qe kane ne perberjen e tyre të verbërit, individet me aftesi te kufizuar, paraplegjikë dhe 

tetraplegjikë, 
• Pensionistet e vetem   
Për të përfituar nga përjashtimi, këto familje duhet të dorëzojnë në Zyren  e Taksave dhe Tarifave 
Vendore të Bashkisë dokumentat e mëposhtëm. 
• Librezën përkatëse; 
• Vërtetimin e papunësisë nga zyra e punës. 
Në kategorinë III “Biznesi”, fermerët që janë regjistruar me NIPT sipas vërtetimit nga Drejtoria 
Rajonale Tatimore sipas udhëzimit Nr. 19, datë 3.11.2014, “Për zbatimin e regjimit të veçantë të 

skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar” 

përjashtohen nga tarifa vendore për biznesin. 
Përjashtohen nga tarifa vendore: Institucionet, subjektet dhe organizatat në pronësi të bashkisë; 
Institucionet dhe subjektet e varësisë së Bashkisë Diber ; Institucionet që shpenzimet operative ia 
mbulon vetë Bashkia Diber ; Komunitetet fetare të njohura me ligj. 
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës : 
Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së pastrimit, është Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore. 
 
 
 TARIFE PER DEPOZITIMIN E INERTEVE 
 
VKB NR.20 DATE 02.11.2015 
 

Tarife per depozitimin e mbetjeve inerte eshte 50 leke/ton.  Per qytetaret 
Tarife per depozitimin e mbetjeve inerte eshte 100 leke/ton. Per operatoret ekonomik 
  
 TARIFA E NDRIÇIMIT PUBLIK 
 
Ligji 9632 dt 30.10.2006, i ndryshuar Neni 35 
Përkufizimi: Tarifa e ndriçimit paguhet nga bizneset Vendas ose të huaj, personat fizikë ose juridikë, 
vendas ose të huaj, që banojnë/janë rezidentë brenda territorit të Bashkisë Diber. 
 
Detyrimi për taksen e ndriçimit është vjetor. 
Kategoria I.“Familjarët”: Detyrimi paguhet vjetor për çdo familje.Për çdo familje të re, afati i 
pagesës së tarifës se ndricimit do të jetë 30 ditë nga dita e regjistrimit të saj në Zyrën e Gjendjes 
Civile përkatëse dhe detyrimi tatimor do të llogaritet nga muaji korrent I rregjistrimit të saj. 
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Kur detyrimi lind 6 mujorin e dytë të vitit, subjektet paguajnë 50% të detyrimit. Të ardhurat e krijuara 
nga kjo tarife, përdoren vetëm për qëllimin për të cilin është vendosur kjo tarife. 
Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës është Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Bashkinë 
Diber ne bashkepunim me Njesine Administrative. 
Perjashtimet nga tarifa e ndricimit 
-Personat, te cilet kane te ardhura nen minimumin jetik, sipas kritereve te percaktuara ne nivel 
kombetar (trajtohen me ndihme ekonomike). 
-Te semuret paraplegjik dhe tetraplegjik 
Me kushtin qe keta te fundit te jene kryefamiljare dhe kur ne gjendjen e tyre civile nuk kane femije ne 
moshe apo persona te tjere te afte per pune. 
-Kryefamiljarët gra me mbi dy fëmijë në ngarkim(nen 22 vjec) 
-Familjet qe trajtohen me ndihme ekonomike 
-Kryefamiljarë pensionistë pa persona madhorë në ngarkim (përveç bashkëshortit/bashkëshortes); 
 
 TARIFA E GJELBRIMIT PUBLIK 
Ligji 9632 dt 30.10.2006, i ndryshuar Neni 35 
Përkufizimi: Tarifa e gjelbrimit paguhet nga bizneset vendas ose të huaj, personat fizikë ose juridikë, 
vendas ose të huaj, që banojnë/janë rezidentë brenda territorit të Bashkisë Peshkopi. 
për mbledhjen e Tarifes së Përkohshme për Gjelbërimin është Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore. 

 
   TARIFE E ZËNIES SË HAPËSIRAVE PUBLIKE 
Ligji 9632 dt.30.10.2006 (i ndryshuar),neni 35 
  

Kjo taksë paguhet për zënien e hapësirave publike për qëllime biznesi. Taksa llogaritet si detyrim mujor i 
tatimpaguesit.  Taksa për zënien e hapësirës publike nuk zbatohet për hapësirat që nuk janë në pronësi dhe nën 
administrimin e pushtetit vendor.  
Kategorite dhe nengategorite per taksen e hapesires publike,jane si vijon: 
                                                                                                                                   Leke/m2 /muaj 

Lloji Niveli i taksës 
sipas Ligjit 

Niveli i taksës 
për Njesine 
Peshkopi 
ZONA A 

Niveli i taksës 
për 4 njësitë 
administrative 
ZONA B 

Niveli i taksës 
për 10 njësitë 
administrative 
 
ZONA C 

Zenie e hapesires publike(perdorim 
trualli per tavolina) 

60 
leke/m2/muaj 

60leke/m2/muaj  60  
leke/m2/ muaj 

60leke/m2/muaj 

Spektakle ose panaire te ndryshme 60leke/m2/muaj 30leke/m2/dite 30 
leke/m2/ dite 

 30leke/m2/dite 

Mallra jashte vendit te tregtimit. 
Objekte te perkohshme me qellim 
ushtrim aktiviteti tregtar,siperfaqet 
te zena me platforma 
ndertimore,siperfaqe te rrethuara me 
vazo,bime dekorative,me 
kangjella,drure dekorativ,kufizime 
me plastmase dhe sende te tjera,etj 
te ngjashme me to. 

60 
leke/m2/muaj 

60 
leke/m2/muaj 

60 
leke/m2/ muaj 

  60 
leke/m2/muaj 
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Detyrimi i takses perllogaritet si shumezim i bazes(siperfaqes) me nivele tregues te saj. 
Pagesa e takses per zenien e hapesires publike: 

1 Per rastin e perdorimit te truallit me qellim realizimin e spektakleve ose panaireve te 
ndryshme,struktura e ngarkuar per mbledhjen e takses eshte Zyra e Taksave dhe Tarifave 
Vendore,pas marrjes se lejes per ushtrimin e aktivitetit.Kjo strukture kryen dhe llogaritjen e 
detyrimeve per lejen perkatese. 

2 Per rastet e perdorimit te truallit per qellim ushtrimi te aktivitetit tregtar si:vendosje mallrash jashte 
vendit te tregtimit,siperfaqet e zena me platform,siperfaqet e rrethuara me vazo me lule,bime 
decorative,me kangjella,dru decorative,kufizime me plasmas dhhe sende te tjera etj te ngjashem 
me to detyrimi eshte mujor dhe pagesa do te behet Brenda dates 30 te muajit perkates.Struktura 
perkatese per mbledhjen e ketij detyrimi eshte zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore ne 
bashkepunim me Njesine Administrative. 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore ne 
bashkepunim me “Njesine Administrative”. 
 
 
TARIFA E SHËRBIMIT NE QENDREN BALNEARE (LLIXHAT) TË BASHKISË DIBER. 
Per cdo klient te shtruar ne hotelin e saj dhe ato private do te paguaje 250 leke/dite per klient te 
regjistruar,nga kjo 25 leke I perket takses se fjetjes ne hotel ,tarife e bashkise e cila i mbahet klientit 
per sherbimin (larjen) ne Qendren Balneare.Kurse per banoret e Bashkise Diber eshte 100 leke/dite.Ne 
muajin shtator-tetor pagesa do jete per te gjithe klientet 250 leke/dite. 
2.7.DHENIE LICENSA PER TREGTIMIN E NAFTES BRUTO DHE  NENPRODUKTEVE TE  SAJ 
 
Vendimi Nr. 970, dt 02.12.2015  
 
Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, për tregtimin me pakicë të karburanteve, 
gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive të lëndëve djegëse 
për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga Bashkia Dibër, në rastet kur stacionet e 
shitjes së karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit 
të lëngshëm e vajrave lubrifikante dhe të njësive të shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë 
veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në 
territor të saj. 
 
2.8 Tarifë për dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe 
nënprodukteve të saj 
                                                                                                                    Njësia            Tarifa 
1. Dhënie dhe përsëritje e licencave për stacionet e shitjes së 
karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, dhe                            Lekë                   1.000.000 
vajrave lubrifikante per 5 vjet 
 

2. Dhënia e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, për 
veprimtarinë e tregtimit për përdorim nga konsumatorët fundorë per 5 vjet         Lekë                  100.000
  

 
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës : 
 Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes eshte Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore. 
 
TARIFAT NE SEKTORIN E PYJEVE DHE KULLOTAVE 
      Vendimi Nr.391,date 21.06.2006 
2.9.1 TARIFE PER SHITJEN E LENDES DRUSORE NE KEMBE                      

EMERTIMI                                                         NJESIA                                                TARIFA                                                               
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                                                                                                             E holle deri                  E mesme dhe e trashe   
                                                                                                                                           22 cm                                 mbi 22 cm                                        

1.Lende punimi ne kembe 
A) Halore: 

 Pishe e zeze                                    m3                                           2.500                                 3.500 

 Bredh                                               m3                                           2.700                                 3.800 
B)Fletore: 

 Ah                                                    m3                                            1.700                                 3.100 

 Dushk                                              m3                                            2.300                                4.000 
2.Dru zjarri 
A)Te forta 

 Dushk,ah,akacie,shkoze,               m3                                           500 
melleze,bli,lajthi,thane 

B)Te buta 

 Halore,shelg,plep dhe verri           m3                                           200 

 
 
2.9.2 TARIFE PER SHITJEN E LENDES DRUSORE NE KEMBE,per llojet industriale                      

EMERTIMI                                                                                                     NJESIA                                         TARIFA                                                               

Lende druri ne kembe 

 Arre,geshtenje,panje,vidh                                                             m3                                                     6.700 

 Carac,eukalipt,man,melleze,plep,rrap,shelg,shkoze                 m3                                                     2.600            
Bli,frasher,geshtenje e eger,meshteken,verri                             m3                                                      5.000 

                            

Kur lënda e punimit dhe drutë e zjarrit janë nxjerrë nga sipërfaqe të djegura, por materiali drusor 
është i përdorshëm, tarifat për to do të jenë 40% më të ulëta se tarifat bazë. 
2.9.3 TARIFAT DYSHEME PER DHENIEN NE PERDORIM ME KONTRATE QERAJE TE FONDIT PYJOR DHE 
KULLOSOR PUBLIK PER USHTRIMIN E VEPRIMTARIVE  

Për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje (kënde lodrash, 
mjedise sportive, çlodhëse etj.) 

Nr. Përdorimi i territorit 
Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lekë/ha/vit 

1 vit 2 – 5  vjet 6 – 10  vjet 

1 Pyll trungishte 180,000 120,750 100,000 

2 Pyll cungishte 126,000 90,000 75,000 

3 Pyll shkurre 126,000 90,000 75,000 

4 Kullota 126,000 90,000 75,000 

5 Tokë me bimësi pyjore, djerrë 90,000 52,000 45,000 

6 Inproduktive 90,000 52,000 45,000 
 

Për nxjerrje, prodhim dhe depozitim materialesh inerte, direkt nga sipërfaqja  

Nr. Përdorimi i territorit 
Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lekë/ha/vit 

1 vit 2-5 vjet 6-10 vjet 

1 Inproduktive 540,000 495,000 440,000 
 

Për vendosje antene të telefonisë fikse, të lëvizshme, televizive, radio-komunikimit 

Nr. Përdorimi i territorit 
Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lekë/ha/vit 

1 – 5  vjet 6 – 10  vjet 
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1 Pyll trungishte 11,250,000 10,000,000 

2 Pyll cungishte 8,500,000 8,000,000 

3 Pyll shkurre 8,500,000 8,000,000 

4 Kullota 8,500,000 8,000,000 

5 Tokë me bimësi pyjore, djerrë 6,500,000 5,500,000 

6 Inproduktive 5,500,000 5,000,000 
  

Për ndërtime objekte bare, restorante, karburante 

Nr. Përdorimi i territorit 
Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lekë/ha/vit 

1 – 5 vjet 6 – 10  vjet 

1 Pyll trungishte 7,500,000 7,125,000 

2 Pyll cungishte 7,125,000 5,000,000 

3 Pyll shkurre 7,125,000 5,000,000 

4 Kullota 7 125 000 5,000,000 

5 Tokë me bimësi pyjore, djerrë 5,000,000 4,000,000 

6 Inproduktive 5,000,000 4,000,000 
 

Për ndërtim/përdorim rruge për lidhjen e sipërfaqes së dhënë në përdorim, me rrjetin rrugor ekzistues 

Nr. Përdorimi i territorit 
Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës për sipërfaqen 
e marrë në përdorim lekë/km/vit 

1 Pyll trungishte 70,000 

2 Pyll cungishte 50,000 

3 Pyll shkurre 35,000 

4 Kullota 35,000 

5 Tokë me bimësi pyjore, djerr 30,000 

6 Inproduktive 25,000 
 

Ndërtim linje të tensionit të lartë 

Nr. Përdorimi i territorit Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës km/vit 

1 Pyll trungishte 60 000 

2 Pyll cungishte 35 000 

3 Pyll shkurre 25 000 
 

   2.9.4 TARIFAT PE NGRITJEN E KAMPINGJEVE,QENDRAVE DHE OBJEKTEVE TE LEVIZSHME 

Tarifat për ngritjen e kampingjeve, qendrave dhe objekteve të lëvizshme 

Nr. Emërtimi Tarifa (lekë/ditë/copë) 

1 Çadra deri 4 vende 100 

2 Çadra mbi 4 vende 200 

3 Ruletë 500 

4 Barakë portative 250 

 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e ketyre tarifave është Sektori I Pyjeve dhe Kullotave prane 
Bashkise Diber. 
TARIFA TE INSTITUCIONEVE TE VARESISE 
 TARIFA PËR SHËRBIME NGA INSTITUCIONET E VARESISE  NE BASHKINE DIBER
   
     
Lloji i sherbimit  Niveli i takses dhe tarifes 
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Tarife per leshim vertetim banimi dhe per cdo vertetim te 
leshuar nga zyrat perkatese 

200 leke 

TARIFA NE SEKTORIN E PYJEVE  
Tarife per paisje me vertetime transporti te lendes drusore 200 leke/vertetimi 

SEKTORI I ADMINISTRIMIT TE UJRAVE   

Sipas   Vendimit te Keshillit Bashkiak te vitit te 
meparshem (2018)  dhe ligjit nr 24 date 09.03.2017 
 
Tarife per vaditjen e tokave bujqesore 
Tarife e sherbimit  
 

 
 
 
1000 leke/ha 
100 leke/30l/s  (1000 leke/ha) 
 

 
DREJTORIA E SHERBIMIT SOCIAL 
 

 

- Vertetim qe trajtohet/nuk trajtohet me ndihme 
ekonomike 

- Vertetim transferte per ndihme ekonomike 

200 leke 
200 leke 

 
KLUBI SHUMËSPORTËSH “KORABI” 

 

 
Tarifa e dhënies në përdorim të palestrës jashtë ekipit 
shumësporteve 
 

 1400 leke per ore 

 
QENDRA KULTURORE “HAKI STERMILLI” 

 

Tarifa e salles se madhe me 450 vende 30 000 

Tarifa e salles per mbledhje mbi 2 ore 10 000 

Tarifa e hollit deri ne 4 ore/dite 10 000 

Regjistrimet ne biblioteke  
-per nxenesit e shkollave  100 leke 
-per te rriturit  200 leke 
ZYRA E GJENDJES CIVILE 
 

 

Për lëshimin e certifikatave për përdorim brenda vendit 50 leke 

Për lëshimin e dokumentit “Certifikatë për lidhje martese” në 

gjuhë të huaj                                                                                        
200 leke 

Për lëshimin e dokumentit “Certifikatë lindjeje”  
në gjuhë të huaj                                                                                       

200 leke 

Për lëshimin e dokumentit “Certifikatë martese”  
në gjuhë të huaj                                                                                        

200 leke 

Për regjistrimin e shtetasve të huaj, pas dhënies së shtetësisë 
shqiptar 

2000 leke 

Për mbajtjen e akteve të lidhjes së martesës 1000 leke 
Për procedurën për veçim/bashkim familjesh të shtetasve 1000 leke 
   
. TARIFA PER QENDREN EKONOMIKE TE ARSIMIT.  
Per femijet qe frekuentojne kopshtet dhe çerdhet paguhet tarifa : 
 
 Emertimi tarifes   Kopshte   Cerdhe   
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 Tarife per ushqimin  120 leke/dite/femije  120 leke/dite/femije   
        
 
Tarife e regjistrimit  
(garanci)  
 

 
        2200 leke/vit/femije 

 
      2200 leke/vit/femije 

 
Tarifa e regjistrimit (Garancia) kthehet ne fund te vitit kalendarik 2020. 
Detyrimi mujor perbehet nga Tarifa Fikse 20 leke dhe Tarifa per Ushqimin 100 leke/dite/femije, ku kjo e 
fundit perllogaritet me nivelin ditor te tarifes dhe ditet e frekuentimit te femijes ne çerdhe/kopshte gjate 1 
muaji.  
Struktura e ngarkuar per mbledhjen e tarifave eshte Qendra Ekonomike Arsimit Diber, Bashkia Diber. 
Per nxenesit e shkollave te  Mesme qe akomodohen ne konviktin “Nazmi Rushiti” 
(per nxenesit me pagese) 
 

Emertimi tarifes 

  

                       Konvikte 

   

      
        

 Tarife per ushqimin  206        leke/dite/nxenes   
      
 
Tarife e regjistrimit  
(Garanci)  
 

 
3 000 leke/vit/nxenes 

 
Emertimi i tarifes                                    Konvikte 

Tarife e Sherbimit ne 

Konvikte per nxenesit qe 

ndjekin gjimzazin “Seit 

Najdeni” 

                        10 000 vit/nxenes 

 
Ndersa per nxenesit e shkolles se Mesme Profesionale perjashtohen nga kjo tarife sipas Vendimit te Keshillit 
Bashkiak   Nr 96, date  27.09.2017 . 
 
TARIFE PER LINJAT AJRORE DHE NENTOKESORE  
(Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) 
                                                                         Njësi                                                    Vlerë 
1. Për linjat ajrore                                                        lekë/km/vit                                                     3.000 

2 .Për linja nëntokësore                                              lekë/km/vit                                                     2.000 
 
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore. 
2.13.TARIFA E SHËRBIMEVE QË KRYEN POLICIA E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE 
SHPËTIMIT NDAJ SHTETASVE DHE PERSONAVE, JURIDIK E FIZIK, VENDAS E TË 
HUAJ . 
Në zbatim të Vendimit nr. 285 datë 27.06.2002 tarifa e shërbimeve që kryen policia e mbrojtjes nga zjarri dhe 
shpëtimit ndaj shtetasve dhe personave, juridik e fizik, vendas e të huaj janë sipas tabelës së mëposhtme : 
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DREJTORIA E MNZH-se 
 

 

Vendim 285,date 27.06.2002,ligji nr 8766,date 05.04.2001 
“Per mbrojtjen nga zjari dhe shpetimin” 
1.per kunderfirmimin e studimeve urbanistike,te planeve 
rregulluese.projekteve te shesheve te ndertimit dhe 
objekteve brenda tyre. 
1.1Tarife per projektet e mbrojtjes ng zjarri, 
1.2Tarife per banesat,rikonstruksionet e tyre shtese kati ne 
to,cdo lloj objekti ndertimi me vleren deri ne 1 000 000 leke 
1.3Tarife per banesat,dyqanet,lokalet,serviset,repartet 
artizanale,magazina mallrash,me vleren investimi nga 1 000 
000 deri ne 2 000 000 leke 
1.4Tarife per hotelet,motelet,rezidencat,komplekset dyqanesh 
ose supermarkete me vlere investimi deri ne 20 000 000 leke 
1.5Tarife per objekte me vlere investimi deri ne 50 000 000 
leke. 
1.6Tarife per objekte me vlere investimi mbi 50 000 000 leke 
1.7Tarife per ndertime qyteza e fshatra turistike,vepra te tjera 
me vlere mbi 1 000 000 USD 
2.Per objekte me rezik te theksuar per renie zjari e 
shperthimi 
2.1Tarife per fabrikat,uzinat e qendrat e perpunimit te gazit e 
naftes te lengezuar,fabrikat e polisterolit e per prodhime 
kimikatesh,vepra e objekte ne proces teknologjik me rezik 
zjari te kategorive A dhe B. 
2.2 Tarife per depo qendrore karburanti,pike te shitjes se 
karburantit dhe impianti te depozitimit dhe mbushjes se 
bombulave  me gaz te lengezuar. 
2.3Tarife per qendrat e magazina te depozitimit te gazit te 
lengshem me shumice,te karburanteve e lubrifikanteve ne 
fuci,te kimikateve e lendeve te tjera me rrezik zjarri. 
2.4Tarife per projekte te shfrytezimit te burimeve te 
naftes,puse te shpim-kerkimit per tubacionet magjistrale te 
transportimit dhe per te gjithe infrastrukturen qe lidhet me 
shfrytezimin e tyre. 
2.5 Tarife per fabrika mielli,perpunimi druri,perpunim te 
bimeve medicinale,te prodhimit te veshjeve dhe objekte te 
tjera ne proces teknologjik ne rrezik zjarri te kategorise C. 
2.6 Tarife per fabrika e ndermarje te perpunimit e prodhimit te 
produkteve ushqimore,te detergjenteve,kozmetik,te pijeve 
alkolike etj. 
2.7 Tarife per rikonstruksionet qe kryhen ne te gjitha keto 
objekte ,te cilat behen ne baze te projekteve perkatese. 
3.Per kontrollin teknik pas perfundimit te punimeve 
3.1 Paisja me aktin teknik pas perfundimit te vepres apo 
objektit nga policia e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit. 
3.2 Per perdorimin e automjeteve (autobote) qe transportojne 
karburante,gaz te lengshem,alkolike,kimikate me rrezik 
zjarri,jepet akti teknik per plotesimin e normave teknike te 
mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit. 
4.License per prodhimin,mirembajtjen dhe tregtimin e 
teknikes,paisjeve zjarrefikse dhe lendeve per shuarjen e zjarrit. 
Riperteritja e licenses behet cdo vit. 

 
 
 
 
 
0.5 % e vleres se projektit 
500 leke 
1000 leke 
 
 
5000 leke 
 
10 000 leke 
 
15 000 leke 
50 000 leke 
 
 
 
30 000 leke 
 
 
20.000 leke 
 
 
15 000 leke 
 
 
20 000 leke 
 
 
15 000 leke 
 
 
15 000 leke 
 
 
5 000 leke 
 
 
5 000 leke 
 
1 000 leke 
 
 
25 000 leke 
 
10 000 leke 
25 000 leke 
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5.Tarife per kryerjen e ekspertizes per zjarret e rena,kur 
kerkohet nga prokuroria ose gjykata ose nga vete 
shtetasit,personat,juridike a fizike,vendas ose te huaj. 

 
TARIFA TE SHERBIMIT ADMINISTRATIV TE BASHKISE DIBER. 
2.14.TARIFA PËR SHËRBIMIN NË FUSHËN E TRANSPORTIT TË PASAGJERËVE DHE 
MALLRAVE, DHËNIEN E LEJEVE PËR USHTRIM AKTIVITETI. 
TARIFA PER TRANSPORTIN PUBLIK. 
 (per te tre grupet e njesive administrative)                                                                                                                        
    Leke/vit        
  

Nr. 

   

Emertimi 

  

Njesia 

  
Tarifa ne leke 

  
 

          
 

        
 

  
 

              
 

 
            

 

               
 

 
I 

 TRANSPORT UDHETARESH         
 

 
            

 

     Brenda vendit         
 

            
 

1 
  Licence per transport udhetaresh ne linje  

Per linje 10 000 
  

 

  
te rregullt qytetese. 

     
 

             
 

 
             

 

2 
  Certifikate  per  transport udhetaresh ne  

Per mjet               2 000 
  

 

  
linje te rregullt qytetese. 

     
 

             
 

            
 

3 
  Licence per transport udhetaresh ne linje  

Per linje 10 000 
  

 

  
te rregullt rrethqytetese. 

     
 

             
 

 
             

 

4 
  Certifikate  per  transport udhetaresh ne  

Per mjet              2 000                                                       
  

 

  
linje te rregullt rrethqytetese. 

    
 

            
 

 
           

 

5   Licence per  transport udhetaresh 
m
e  

Per mjet 10 000 
  

 

    
taksi. 

      
 

              
 

 

           
 

 
 
II   

 
TRANSPORT MALLRASH         

 

     Brenda vendit      p/fizik   p/juridik   
 

 

           
 

1 
  Licence per transport mallrash per te trete  

Per licence 
    

 

  dhe me qera brenda vendit.    3000      8000   
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2 
  Certificate per transport mallrash per te  Ton/kapac 

     100     100 
  

 

  
trete dhe me qera brenda vendit. 

  
mbajtes 

  
 

           
 

 
           

 

3 
  Certificate per transport mallrash brenda  Ton/kapac        

    100            
  

 

  
vendit per llogari te vet. 

   
mbajtes 

  
 

           
 

4 
Certificate per terheqes. Per  

2000 
 

 
terheqes 

 

    
 

III            SHERBIME TRANSPORTI   
 

    
 

1 
 

Licence per agjenci transporti udhetaresh Per 20 000 
 

dhe taksi brenda vendit. Licence 
 

 

  
 

    
 

IV 
VEPRIMTARI TE TJERA   

 

   
 

    
 

1 
Autorizim i perkohshem nje mujor Per 

2 000 
 

 
autorizim 

 

   
 

  
Per dublikate me te njejten permbajtje dhe afat vlefshmerie paguhet 15% e vleres se plote.  Per rastet e 
ndryshimeve ne license/certifikate qe kane te bejne me elementet e perdoruesit te mjetit, fushes se operimit etj 
paguhet 30% e vleftes se plote.  
Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes se paisjes me license,certifikate per transportin rrugor te 
automjeteve eshte Sektori I Licensimit prane Bashkise Diber.   
Per tarifen per license/certifikate ne fushen e transportit rrugor, detyrimi paguhet menjehere me marrjen e 
licenses/certifikates. 

 Leje apo çertifikatë vjetore (specifike përveç tarifës së regjistrimit për leje ushtrimi veprimtari 
ekonomike, bazuar në regulloret përkatëse) për veprimtari servis të automjeteve, lavazheve, parkingut, 
pika tregtimi material ndërtimi (inerte, gëlqere etj të ngjashme me to) eshte 5.000 leke.  

 Liçensë vjetore për lejimin e aktivitetit në përgatitjen e kursantëve për automjete (Autoshkolla) eshte 
5.000 leke.  

 
 TARIFE PARKIMI TE AUTOMJETEVE 
Ligji 9632 dt 30.10.2006, i ndryshuar Neni 35 

TARIFË PARKIMI 
Njesia Adm 
Peshkopi 

4 njesite 
administrative  

 10 njesite 
administrative 

- autovetura taksi 4 + 1 
3 000 
lekë/vit/mjet 

3 000 
lekë/vit/mjet 

3 000 
lekë/vit/mjet 

- autovetura taksi 8 + 1 
5 000 
lekë/vit/mjet 

5 000 
lekë/vit/mjet 

5 000 
lekë/vit/mjet 

- autobusë 
10 000 
lekë/vit/mjet 

10 000 
lekë/vit/mjet 

10 000 
lekë/vit/mjet 

- minibuza deri në 24 vende 
4 000 
lekë/vit/mjet 

4 000 
lekë/vit/mjet 

4 000 
lekë/vit/mjet 

- auto në vendparkim të miratuara 100 lekë/ditë/mjet 
100 
lekë/ditë/mjet 

100 
lekë/ditë/mjet 
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- automjet transport malli deri 3,5 ton 
3 000 
lekë/vit/mjet 

3 000 
lekë/vit/mjet 

3 000 
lekë/vit/mjet 

- automjet transport malli deri 8 ton 
4 000 
lekë/vit/mjet 

4 000 
lekë/vit/mjet 

4 000 
lekë/vit/mjet 

- automjet transport malli deri 14 ton 
5 000 
lekë/vit/mjet 

5 000 
lekë/vit/mjet 

5 000 
lekë/vit/mjet 

- automjete transporti malli mbi 14 ton 
 6 000 
leke/vit/mjet 

 6 000 
leke/vit/mjet 

 6 000 
leke/vit/mjet 

-mjetet e institucioneve,bankave 
10 000 
lekë/vit/mjet 

10 000 
lekë/vit/mjet 

10 000 
lekë/vit/mjet 

-shoqeri e transportit te udhetareve 
10 000 
leke/vit/mjet 

10 000 
leke/vit/mjet 

10 000 
leke/vit/mjet 

Tarifa per subjektet qe kerkojne parkim te 
rezervuar prane institucioneve te tyre publike 
ose private ne vende te miratuara per lejim 
parkimi:  
 

100 lek/ne dite 100 lek/ne dite 100 lek/ne dite 

 
 
TARIFAT E AUTORIZIMEVE PER QARKULLIMIN NE QYTET kunder sinjalit Rrugor Bashkia 
Diber leshon autorizime kundrejt tarifave si me poshte vijon: 
 
“Tarifa e autorizimit per qarkullim ne qytet kunder sinjalit rrugor” 
Nr  Emertimi  Njesia  Tarifa ne leke  
1  Autorizim per levizje kunder sinjal rrugor “Ndalim 

qarkullimi per kamione” me kapacitet maksimal 

(3500-8000) kg  

Per mjet  10.000  

2  Autorizim per levizje kunder sinjal rrugor “Ndalim 

qarkullimi per kamione” me kapacitet maksimal 

(8001-14000) kg  

Per mjet  10.000  

3  Autorizim per levizje kunder sinjal rrugor “Ndalim 

qarkullimi per kamione” me kapacitet maksimal mbi 

14000 kg  

Per mjet  15.000  

 
Dhënie autorizimi për lëvizje të automjeteve brenda unazës për periudha të përkohshme.  
         * Automjete masa maksimale e autorizuar mbi 3,5 T – = 7,5 T  
3.000 lekë/muaj/mjet  
          * Automjete masa maksimale e autorizuar mbi 7,5 T – = 12 T  
5.000 lekë/muaj/mjet  
          * Automjete masa maksimale e autorizuar mbi 12 T – = 18 T  
7.000 lekë/muaj/mjet  
           * Automjete masa maksimale e autorizuar mbi 18 T  
10.000 lekë/muaj/mjet  
   

Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së parkimit eshte Sektori i Licensimit ne Drejtorine e 
Sherbimeve pranë Bashkisë Diber. 
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TARIFA E SHERBIMIT VETERINAR 
2.16. TARIFE VETERINARIE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ligji 9632 dt 30.10.2006, i ndryshuar Neni 35 
Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës për therrjen e bagëtive është Zyra e 
Shendetesise,Veterinarise,Higjienes,Prodhimit Bujqesor dhe Ushqimit në Bashkine Diber. 
 

3. TË ARDHURA JO TATIMORE  
Baza ligjore për të ardhurat nga privatizimi: VKM nr.97, datë 3.2.2008 “Për proçedurat e privatizimit 

të banesave objekt i ligjit 7652, datë 23. 12.1992, “Për privatizimin e banesave shtetërore” dhe ligjit 

9321, datë 25.11.2004 ”Për privatizimin e banesave dhe objekteve të kthyera në banesa me fonde të 

shoqërive dhe ndërmarrjeve shtetërore dhe VKB nr. 153 dt.11.12.2012 “Për miratimin e përfundimit 

të procedurave të privatizimit të banesave”. Të ardhurat nga privatizimi paguhen nga përfituesi i 
pronës. Drejtoria Juridike ose komisioni përgjegjës përcjell dokumentacionin e përpunuar për 
lëshimin e faturës te Drejtoria e të Ardhurave, që lëshon faturën për arkëtim. 

3.1. TARIFA PER PRIVATIZIM, DHENIE ME QERA 
 

Tarife e sherbimit per privatizim 
objekti dhe trualli 
funksional  

10 000 leke objekti VKM nr.608 dt. 05.09.2012, 
i ndryshur 

Tarife e sherbimit per procedurat    

Te kryerjes se procesit te kalimit te tokes 
bujqesore te ISHNB-ce ne pronesi te 
perfituesve”. 

1000 leke /per 
ngaster 

VKM nr.222 dt. 
06.03.2013                                     
 

Tarife e sherbimit “Te plotesimit te akteve te 

marrjes se tokes bujqesore ne pronesi per 
familjet bujqesore ne fshatrat e Ish Koop. 
Bujqesore”.                                

1000 leke /per 
ngaster 

VKM nr.253 
06.03.2013                                 
 

VKM Nr. 54 date 05.02.2014 
VKM Nr.1533 dt. 19.11.2008 

 

  

Qera per ndertese. 75 leke/m2 muaj 
Qera trualli. 100 leke/m2 muaj 
Qera trualli funksional. 20% e Qerase Nd leke/m2/muaj 
 
     KUNDRAVAJTJET ADMINISTRATIVE (GJOBAT)  
 
1. Niveli i gjobave për kryerjen e aktivitetit tregtar pa liçensë, autorizim apo leje 
përkatëse të jetë si më poshtë : 
a. Mospajisja me liçensë, autorizim apo çertifikatë  

II 
TARIFË PËR KONTROLL DHE 
THERJEN E BAGËTIVE 

Njesia 
Peshkopi 

4 njesite  
administrative 

 10 njesite  
administrative 

 

 
       -Te imta  

   
    
   100 leke/koke  100 leke/koke 100 leke/koke 
                 -Te trasha 200 leke.koke  200 leke.koke 200 leke.koke 
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përkatëse transporti :  
  
transport udhëtarësh taksi (1+4) 5.000 lek 
transport udhëtarësh taksi (1+8) 5.000 lek 
mjete të tonazhit të lartë 10.000 lek 
hyrja pa autorizim në rrugët kryesore të qytetit për 
mjetet 10.000 lek 
e tonazhit të lartë  
b. Mospajisje me leje për tregtimin me pakicë të  
karburanteve dhe njësive të shitjes së lëndeve djegëse 
dhe 10.000 deri 20.000 lek 
bombulave të gazit  
c. Mospajisje me leje për tregti ambulante, kantinë 1.000 deri 5.000 lek 
d. Mos pajisje me leje për shërbim me tavolina jashtë 
lokalit 1.000 lek 
e. Mospajisje me leje për ushtrim aktiviteti "24 orësh" 1.000 lek 
f. Mospajisje me leje për zenie të hapësirës publike  
ekspozim malli 5.000 lek 
veprimtarive të cilat do të zhvillohen në hapësirat 
publike 5.000 lek 
g. Mospajisje me leje për vendosje reklame :  
e thjeshtë 5.000 lek 

  elektronike 10.000 lek 
h. Mosmarrja e masave për izolimin e ambjentit për 
daljen  
zhurmave nga ambjentet e lokaleve. 10.000 lek 

 
4.   Mos respektim i rregullave të qarkullimit të jetë si më poshtë: 

 
  

a. Parkim të gabuar të mjetit 1000 lek 
b. Qarkullim i mjetit duke shkelur rregullat e 
qarkullimit  
(sinjalistikës) 500 - 2000 lek 

 
5. Niveli i gjobave për dëmtim dhe ndërhyrje në infrastrukturën rrugore të jetë si më poshtë : 

  
a. Dëmtim rruge 10.000 lek 
b. Çarje rruge 10.000 lek 
c. Bllokim rruge 10.000 lek 
d. Dëmtim bordure 5 000 lek 
e. Dëmtim trotuari 10.000 lek 
f. Çarje trotuari 10.000 lek 
g. Bllokim trotuari 5.000 lek 
h. Dëmtim, bllokim, vjedhje pusete 10.000 lek 
i. Ndotje të rrugëve nga mjetet e transportit për  
punime në qytet :  
- persona juridikë 20.000 lek 
- persona fizikë 10.000 lek 
- qytetarë 5.000 lek 

 
6. Niveli i gjobave për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e ndriçimit rrugor të jetë  
     si më poshtë : 
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a. Lidhje e pamiratuar në rrjetin ajror 20.000 lek 
b. Dëmtim të shtyllave të ndriçimit 10.000 lek 
c. Dëmtim i ndriçuesve 10.000 lek 
d. Përdorimi i shtyllave të ndriçimit si suport për 
montimin 10.000 lek 
e reklamave, kapjen e kabllove etj.  
e. Dëmtim i traseve, kabllove dhe linjave ajrore nga 
punimet  
që kryhen pranë tyre me leje dhe pa leje si dhe 
shkulja e 20.000 lek 
shtyllave  
f. Ndërhyrje në kuadrot elektrik publik 10.000 lek 

 

  8. Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit : 
 
 

a. Lidhje e pa miratuar në tubacion 10.000 lek 
b. Dëmtim i pusetave 10.000 lek 
c. Dëmtimi i tubacioneve nga punimet që kryhen 
pranë tyre  
me leje ose pa leje 10.000 lek 

 
9. Niveli i gjobave për ndërhyrje dhe dëmtime në hapësirat e gjelbëra dhe publike 
të jetë si më poshtë : 

 
 

a. Dëmtim i hapësirave publike të gjelbërta 10.000 lek 
b. Dëmtim, prerje e pemëve 10.000 lek 
c. Zënie e hapësires të gjelbër pa leje 10.000 lek 
d. Vendosje tabelash, pankartash, banderolash pa leje 5.000 lek 
e. Vendosje posterash pa leje 100 lekë/copë 
f.Mos hedhje mbeturinash ne vendin e caktuar  1000 – 5000 lek  

  Per banoret 
Per bizneset e vogla 
Per bizneset e medha 

   5000 – 10 000 lek 
10 000 -- 50 000 lek 

 
10. Niveli i gjobave ne Zyren e Taksave dhe Tarifave Vendore 
 
Niveli i gjobave per mos-shlyerjen e Taksave 
dhe Tarifave Vendore 

Sanksionet 

a.Mos pagim i taksave vendore ne afatin e duhur 5 000  ---   30 000  leke 
b. Fshehje e detyrimit fiskal 10 000 ---  50 000 leke 
c.Falsifikimi i detyrimit fiskal 10 000 ---  50 000 leke 
d.Mos dhenia e informacionit 5 000  ---   20 000 leke 
e.Mos njoftimi per ndryshime ne te dhenat e 
taskapaguesve 

10 000 -–  30 000 leke 

 
11.Niveli i gjobave per shkeljet e kryera nga shoqerite e ndertimit 
 
Niveli i gjobave per shkeljet e kryera nga shoqerite 
e ndertimit  

  Sanksionet 

a.Ndotje te hapesirave publike jashte rrethimit te 
kantierit te ndertimit nga inerte apo materiale te 
tjera ndertimore. 

3 000 m2     
5 000 m2 ne rastet e perseritura  

b.per rastet kur kamionet,qe transportojne 20 000  leke 
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materiale ndertimore nuk jane te mbuluar dhe 
krijojne ndotjen e hapesirave pulike gjate 
transportit. 
c.Mos respektimi i kushteve brenda kantierit te 
ndertimit per zbritjen e mbeturinave ndertimore 
nepermjet vendosje se tubave te posacme nga katet 
e mesiperme duke u hedhur me pas ne kantierin e 
grumbullimit te mbeturina ndertimore. 

50 000 leke 
 
100 000 leke per rastet e perseritura 

d.Per mungesen e rrjetave mbrojtese ne objekte te 
cilat sherbejne per evitimin e ndotjes se 
ambjentit,nga pluhurat si dhe respektimin e 
sigurise teknike ne ambient. 

50 000 leke 
 
100 000 leke per rastet e perseritura 

 
12. Niveli i gjobave ne Sektorin e INUV. 
 
Kundravajtjet Administrative   Sanksionet 
Ligji nr 107/2014 “Per Planifikimin dhe 
Zhvillimin e Territorit” 
Ne kuptim te ketij ligji,shkeljet e meposhtme 
pavaresisht nese perbejne veper penale,perbejne 
kundravajtje administrative dhe denohen si me 
poshte: 

3 000 m2     
5 000 m2 ne rastet e perseritura  

dh.shkelje te afatit te fillimit apo perfundimit te 
punimeve,sipas nenit 40 te ketij ligji. 

1 000 000 – 5 000 000 leke 

e.kryerja e punimeve pa leje denohet me gjobe te 
barabarte me vleren e punimeve te kryera pa 
leje,por ne cdo rast jo me pak 500 000 dhe me 
prishje ose konfiskim per interes publik  te 
punimeve te kryera. 

 
500 000 leke 
 
Konfiskim te punimeve te kryera. 
 

 
Mbledhja e gjobave nga kundravajtjet administrative do të bëhet nga Sektori i Policisë Bashkiake. 
Të ardhurat e realizuara nga mbledhja e gjobave do të ndahen sipas përcaktimit që bën Ligji Nr.10279 datë 
20.05.2010 “Për kundërvajtjen administrative”.  
Përjashtohen nga pagesa të gjitha rastet e parashikuara me Ligj: ligji nr. 7874, datë 17.11.1994 “per statusin e 

veteranit te luftes kunder pushtuesve nazifashiste te popullit shqiptar”, i ndryshuar, ligjit Nr.7889, datë 

14.12.1994 “per statusin e invalidit”, Nr.8098, datë 28.3.1996 “per statusin e te verberit”, i ndryshuar 

përjashtohen nga çdo lloj takse dhe tatimi të drejtpërdrejtë si :  
• Taksa mbi ndërtesën   
• Taksa mbi tokën bujqësore   
•   Tarifa e pastrimit dhe shërbimeve 

komunitare Personat:   
a. Invalidët dhe veteranët e luftës  
b. Invalidët e punës  
c. Të verbrit  
d. Invalidët paraplegjik dhe tetraplegjik që e fitojnë këtë status  
e. Emigrantet pa shtepi banimi ne Bashkine e Dibres.   

Për pikat a, b, c, d, e, me kushtin që të jenë kryefamiljarë dhe pa persona të tjerë madhorë, përveç 
bashkëshortit ose bashkëshortes, në certifikatën familjare.  
Librezën e veteranit ose invalidit të luftës, statusin e invalidit të punës, statusin e të verbrit, të sëmurëve 
paraplegjikë e tetraplegjikë, vertetimin e te perndjekurit politik dhe vërtetimin nga Njësia Administrative për 
përfituesit e ndihmës ekonomike.  
Mbledhja e tyre do të bëhet nga vetë strukturat e Bashkisë dhe agjentët tatimorë të përcaktuar sipas ligjit 
“Per sistemimin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre ne Bashkine Diber dhe penalitetet per 
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kundravajtjet administrative per vitin 2018”. 

4. Buxheti i Bashkisë Diber 2021 
 

                                                                                                                             në mijë (000) 

BURIMET E FINANCIMIT  Viti   2020 

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR 423,847 
ARDHUARAT E VETA  151,065 
TRANSFERTA SPECIFIKE 234,874 
TË TRASHËGUARA VITI 2020 86,651 
TRANSFERTA E DELEGUAR (QKB+GJC) 11,631 
DONACIONE (Ë.V+PNUD) 1,934, 

TOTALI 910,001 
 

Hartimi i Buxhetit për vitin 2021, vijon në rrugën e nisur të të qënit pjesë e Programit 

Buxhetor Afatmesëm, me një përfshirje të të gjitha institucioneve të vartësisë së Bashkisë 

në këtë proçes. 

Bashkia Dibër ka respektuar të gjitha kërkesat ligjore për hartimin dhe paraqitjen në 

Këshillin Bashkiak të të gjithë dokumentave strategjikë dhe buxhetorë, duke ndjekur të 

gjitha hapat dhe afatet e përcaktuara në ligj, për të siguruar një proces të plotë buxhetor. 

 

Buxheti i vitit 2021 do të ketë në konsideratë: 

 Reflektimin e politikave fiskale të aplikuara gjatë vitit 2020 dhe ndikimin e tyre 

në përmbushjen e objektivave, 

 Alokimin e të ardhurave për vitet në vazhdim, 

 Prioritizimin e shpenzimeve kapitale sipas programeve të zhvillimit të qytetit 

 Realizimin e shpenzimeve për përmbushjen e funksioneve. 

 

Programi financiar për vitin 2021 bazohet në analizën e kostove të programeve dhe 

shërbimeve në vite dhe në objektivin për rritjen e standarteve dhe cilësisë së tyre. 

 

 

 

Teknikat e përdorura për hartimin e buxhetit janë: 

 Përgatitja e buxhetit bazuar në programe. Kjo formë kërkon një klasifikim të ri të 

aktiviteteve (detyrave); 
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 Përgatitja e buxhetit të balancuar. Kjo formë detyron formulimin e qartë të 

prioriteteve në çdo nivel organizativ. 

 
5. Orientimi afatgjatë i bashkisë Dibër 
 

5.1      Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale  

 
ORIENTIMET TEMATIKE STRATEGJIKE 

 

 Urbanistikë dhe infrastrukturë të rilindur për Bashkinë Dibër 

“Dibra në vitin 2030 do të jetë një zonë e pëlqyeshme për banim, me qytetin dhe fshatrat e 

rivitalizuara dhe me një infrastrukturë lehtësisht të aksesueshme dhe moderne”. 
Objektivat strategjike: 
OS1: Rigjenerimi i qytetit të Peshkopisë, falë ndërhyrjes në krijimin e qendrave të lulëzuara, me 
trotuare dhe rrugica të rregullta, artistikisht prekëse, me të gjitha lehtësirat e nevojshme për qytetarët, 
duke ruajtur vlerat historike, parqet rekreative, me arkitekturë miqësore të pëlqyeshme për banorët 
dhe vizitorët.  
OS2: Fokusimi në zhvillimin e zonave të reja në mënyrë të qëndrueshme në skajet/periferitë e qytetit 
të Peshkopisë dhe në zonat ku ka pasur më shumë ndërtime të reja, si në aksin Kuben-Peshkopi, 
Peshkopi-Llixha, Peshkopi-Llasen, Peshkopi-Rruga-Ura dhe Maqellarë-Qendër e Maqellarë-Bllatë. 
OS3: Rivitalizimi dhe rigjenerimi i zonave rurale/fshatrave, të qendrave krahinore (që përkojnë me 
qendrat e Njësive Administrative) dhe fshatrave përgjatë gjithë territorit të Dibrës. 
OS4: Sigurimi i cilësisë së lartë në projektimin e ndërtimeve të reja, duke përdorur teknika dhe 
materiale të reja ndërtimore, duke ruajtur karakteristikat historike dhe standardet e urbanistikës.  
OS5: Sigurimi i modeleve të qëndrueshme të transportit publik, duke siguruar akses të plotë për 
banorët në çdo aks rrugor të brendshëm me qendrën e Peshkopisë dhe interurban me Tiranën, në 
partneritet me sektorin privat.  
OS6: Përmirësimi i shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm dhe sistemimi i KUZ-së në të gjitha 
qendrat e banuara. 

 Dibra e hapur për biznes! Ekonomi konkurruese/zhvillim ekonomik 

“Dibra në vitin 2030 do të ketë një ekonomi të zhvilluar, konkurruese dhe të diversifikuar” 
 
 
 
OS7: Mbështetja dhe inkurajimi për zhvillimin ekonomik lokal, duke siguruar rritje ekonomike të 
bizneseve ekzistuese dhe të reja, ekonomive familjare rurale dhe turistike, si dhe shërbimeve, duke 
investuar në mjedisin e shëndetshëm të informacionit dhe ndërmjetësimit, si dhe në procesin e 
aftësimit profesional, arsimit dhe kualifikimeve.   
OS8: Mbështetja për sektorin bujqësor, si sektori prioritar i zhvillimit të ekonomisë lokale, për të 
qenë eficient në rendimentin e prodhimit dhe konkurrues me cilësi, sasi dhe çmim në tregun kombëtar 
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dhe atë rajonal. 

 Është mirë të jesh dibran! Komunitet i qëndrueshëm/zhvillim social 

“Dibranët në vitin 2030 do të jenë të lumtur, do të gjallojë jeta sportive dhe kulturore, shanset e 

barabarta në marrjen e shërbimve sociale, në ndjekjen e arsimit të avancuar, ku inkurajohen familjet 
e qëndrueshme dhe një komunitet i  shëndetshëm e i sigurtë. 
Objektivat strategjike: 
 
OS9: Sigurimi i ambienteve dhe lehtësirave publike për nevojat e komunitetit dhe grupeve në nevojë 
si: të pastrehët, të moshuarit, fëmijët jetimë, gratë, rinia, etj.  
OS10: Përmirësimi i cilësisë së jetës, duke rritur mirëqenien, stimuluar një mënyrë jetese sa më të 
shëndetshme, me akses në ambientet sportive, kulturore dhe shërbim shëndetësor e arsimor të 
përmirësuar. Bashkia do të kujdeset për mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të tyre, gjithmonë në 
shërbim të banorëve. 

 E gjelbër, e pastër dhe natyrale! Mjedisi i qëndrueshëm natyror 

“Dibra në vitin 2030 do të ketë një mjedis natyror të mbrojtur mirë, të promovuar për pasuritë 

natyrore të saj dhe të pasuruar me ndërhyrje pozitive nga dora e njeriut për mbajtjen pastër të 
ambienteve dhe ndikimeve klimatike”. 
 
OS11: Shtimi dhe sigurimi i burimeve natyrore, falë menaxhimit me efektivitet të tokës, pyjeve, 
burimeve natyrore, ajrit dhe minimizimit të presionit mbi mjedisin, si mbetjet, zjarret, erozioni, etj.   
OS12: Menaxhimi dhe administrimi i mirë i ujërave (nëntokësore dhe sipërfaqësore), falë shtimit të 
masave mbrojtëse për brigjet e lumenjve dhe përrenjve me qëllim minimizimin e dëmeve, si 
përmbytje dhe katastrofa të tjera ujore. 
OS13: Zbutja e ndikimeve negative në ndryshimet klimatike, duke përdorur me eficiencë energjinë, 
mbrojtja e burimeve ujore dhe emetimi i karbonit (CO2).  

 Qeverisje e mirë vendore 

“Dibra do të ketë një qeverisje të mirë vendore, e aftë të orientojë zhvillimin e qëndrueshëm të 

teritorit, të menaxhojë me efektivitet resurset dhe financat publike; një qeveri që i shërben me cilësi 
komunitetit, e përgjegjshme dhe e hapur për llogaridhënie ndaj qytetarëve”. 
Objektivat strategjike: 
OS14: Sigurimi i një qeverisjeje të mirë vendore, transparente dhe bashkëpunuese me qytetarët, 
sektorin privat, njësitë e tjera vendore dhe ndërkufitare, si dhe me binjakëzime me njësi vendore në 
Evropë. 
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6. Sfidat kryesore të zhvillimit 
 

Anët e Forta 

 Pozicion i favorshëm gjeografik, mundësi për shfrytezimin e fondeve të BE-së për 
bashkëpunimin ndërkufitar 
Peshkopia dhe fshatrat perreth janë zona urbane kompakte. 

 Dibra  sipas  politikave  kombëtare  është  qendra  ndërmjetese  e  aglomerateve  
rajonale,  që nënkupton avantazhe nga prania e zyrave dhe shërbimeve publike. 

 

 

Dobësitë 

 Ekspansion i paplanifikuar i qendrave urbane me mungese hapesirash publike dhe cilesie 
urbane 

 Eficencë e ulet në ofrimin e shërbimeve 

 Infrastrukturë arsimore me cilësi te ulët 

 Cilesi e ulet sherbimesh ne zonat rurale 

 Zhvillim monocenrik 

 Mungese banesash sociale per grupet vunerabel 

 Mungesa e kompetencave teknike ne ceshtjet e planifikimit urban dhe zbatimit. 

 Mungesa e kompetencave teknike ne menaxhimin e burimeve natyrore 

 Mungesa e aftësive teknike në zhvillimin turistik dhe marketingun territorial 

 Informacion i paplote vecanerisht persa i perket territorit rural 

 Mungesa e bazës materiale të plotë si kompjutera, softëare etj në njësitë administrative 

Mundësitë 

 Bashkepunim ekonomik dhe social ne nivel rajonal dhe nderkufitar 

 Zhvillim policentrik me përqendrimin e sherbimeve kryesore ne qytetin e Peshkopi 
 

 Permiresimin e cilesise se jetes ne zonat rurale dhe periferike 

 Menaxhimi i integruar i territorit 

 Zbatimi i një bazë të dhënash te gjeo-referencuara për të gjithë territorin, për tu 
rinovuar dhe monitoruar në kohe                                                                            
Fenomeni i migrimit nga keto zona drejt Tiranës dhe Durrësit 

endenca e të rinjve për të braktisur zonën 

 Bashkia Diber ka një sipërfaqe prej rreth 1000 kilometra katrorë, shumë më e larte se 
territori që duhej të menaxhonte përpara reformës administrative. 

 
 

      Vështirësi në ngritjen e kapaciteteve lokale në zonat periferie 

 Pabarazi ne zhvillimin rajonal krahasuar me vendet fqinj 
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Buxhetit i vitit 2021 konkretizon dhe konsolidon në terma financiare hapat e ndërmarra 

për zbatimin e politikave të mbajtjes të pandryshuar dhe të shkuarjes drejt uljes së 

shpenzimeve administrative dhe të personelit në funksion të rritjes së investimeve dhe 

shpenzimeve për funksionet bazë për përmbushjen e kërkesave dhe prioriteteve të 

qytetarëve. Kështu: 

 

 Shpenzimet e përgjithshme të Bashkisë Dibër për të gjitha funksionet 

parashikohet në masën 202,270 leke nga 218,694  lekë qe ka qënë në vitin 2020, 

me një ulje në masën 0.11%  krahasimisht me vitin 2020. 

 Raporti midis shpenzimeve korente dhe atyre kapitale, arrin respektivisht në 

24 %  me 12.3% . 

 Bashkia Dibër vijon me politikat e saj për kryerjen e investimeve, 

 Në aspektin fiskal, Bashkia me këtë buxhet synon mbajtjen e pandryshuar të 

taksave dhe tarifave vendore ose me rritje të lehtë për të përmirësuar cilësinë e 

shërbimit, si dhe vazhdimin e politikave lehtësuese ose përjashtuese nga pagesa e 

taksave për kategoritë në nevojë. 

 Synon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore duke forcuar 

strukturat dhe mirëadministrimin duke rritur bazën e taksapaguesve. 

 Garanton transparencën në përdorimin e fondeve publike si dhe rritjen e efiçencës 

dhe efektivitetit të menaxhimit të shpenzimeve publike. 
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7.Transfertat nga Buxheti i Shtetit për Bashkinë Dibër, viti 2021 

Niveli i transfertës së kushtëzuara dhe të pakushtëzuar përcaktohet çdo vit në ligjin e 

Buxhetit të Shtetit, sipas kritereve përfituese për cdo bashki. 

 

            7.1        Transferta e pakushtëzuar për Bashkinë Dibër, viti 2021 

 
 
Ashtu sikurse përkufizohet në ligj dhe në udhëzimet e Ministrisë të Financave, transferta e     
pakushtëzuar (granti) është e ardhur e pushtetit vendor, e trashëgueshme, e përfituar nga buxheti i shtetit 
pa kusht kthimi, për një qëllim të përcaktuar ose jo, që përdoret për financimin e shpenzimeve për 
funksionet e veta dhe të përbashkëta të qeverisjes vendore. 
Transferta e pakushtezuar për vitin buxhetor 2021 është në vlerën 416,544 lekë, nga 409,240 lekë ne 
vitin 2020 pra, kemi një rritje në vlerën 7,304 lekë, ose 1.01%. 
 

{Si në tabelën më poshtë}: 
 
 

Viti 2021 2021 
Transferta e pakushtëzuar 409,240 416,544 

 
 
 
 

Grafikisht: 
 
 
 

2020, 409,240 

2021,416,544 
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            7.2        Transferta Specifike per Bashkinë Dibër, Viti 2021 

 
 

Ashtu sikurse përkufizohet në ligj dhe në udhëzimet e Ministrit të Financave, transferta 
specifike per funksionet e transferuara nga pushtetiti Qendror (arsimi edukativ 
parashkollor,personeli ndihmes parauniversitar,Mbrojtja nga zjarri,Rruget Rurale, Ujitja 
dhe Kullimi) e përfituar nga buxheti i shtetit pa kusht kthimi, do te përdoret për 
financimin e shpenzimeve për këto funksione. Transferta specifike për vitin buxhetor 
2020 është në vlerën 231.246.000 lekë, nga 227.035.571 lekë në vitin 2019, pra kemi 
një rritje prej 1.8 % duke plotësuar me mirë nevojat për  këto funksione të shtuara. 

 

Sipas tabelës më poshtë: 
 

 
Viti I2020 2021 
Transferta pakushtëzuar 
sektoriale 

227.036                   234,873 

 
 
 

Kjo transfertë do të mbulojë keto funksione : 
 

 Konvikti ,si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të mbulohet nga transferta e 
pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshije shpenzimet e personelit dhe shpenzime operative.. 
Për vitin 2021 fondi për këtë funksion është 24.070 mijë lekë, fond i pa ndryshuar nga vit 2020 
 

 Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri,si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të mbulohet 
nga transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshije shpenzimet e personelit dhe 
shpenzime operative.Gjithashtu për vitin 2021 ky funksion do të bashkohet me funksionon e 
emergjencave civile dhe së bashku do te bejne një program menaxhimi. Për vitin 2021 fondi për 
këtë funksion është 23,592 mijë lekë, fond i ndryshuar nga vit 2020 qe ka qene 22,905 mijë lekë 
Eshte ritur me nje vlere prej 687 mijë lekë 

 
 Mirëmbatje e rrugëve rurale, si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të mbulohet 

nga transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshijë shpenzimet e personelit, shpenzime 
operative dhe investime. Për vitin 2021 fondi për këtë funksion është 14.002 mijë lekë i 
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pandryshuar nga fondi 2020 . 
 

 
 Arsimi parashkollor,si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të mbulohet nga 

transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshije shpenzimet e personelit edukativ.Për 
vitin 2021 fondi për këtë funksion eshte 141,043 mijë lekë nga 139,934 mijë lekë për vitin 2020 
me një ndryshim prej 1,109 mijë lekë.  

 Arsimi parauniversitar, si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të mbulohet nga 
transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe do të perfshijë shpenzimet e personelit ndihmës. Për 
vitin 2021 fondi për këtë funksion është 9,539 mijë lekë, Krahasimisht me vitin 2020 I cili ka qene 
9,261 mijë leke me nje diference prej 278 mijë lekë 

 
 Ujitja dhe Kullimi, si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të mbulohet nga transferta 

e pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshijë shpenzimet e personelit dhe shpenzime 
operative.Për vitin 2020 fondi për këtë funksion është 13,550 mijë lekë  lekë, njësoj me vitin 
2019, i pa ndyshuar. 

 Sherbimi pyjor, si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të mbulohet nga transferta e 
pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshijë shpenzimet e personelit dhe shpenzime 
operative.Për vitin 2020 fondi për këtë funksion është 7.523 mijë  lekë, njësoj me vitin 2019, i 
pa ndyshuar. 
 

7.3 Transfertë e Zhvillimit të Rajoneve për Bashkinë Dibër. 
 

Fondi i Zhvillimit të Rajoneve është një formë e financimit të buxheteve vendore nëpërmjet projekteve 
konkurruese gjatë vitit 2021 Bashkia  Dibër parashikon çeljen e fondeve si më poshtë: 
 

Nr.  Emri i kontrates  

Fondet e pritshme /te 
alokuara per vitin 

2021 
1 Ujesjellesi i fshatit Popinare Maqellare (linja e dergimit )        14.830.200     

2 
Përmirësimi i infrastrukturës vendore, aksesit, lëvizshmërisë dhe 
rivitalizim i hapësirave publike ne zonen prane pallatit te kultures        30.642.331     

3 Shkolle e re, fshati Kercisht, Bashkia Diber        16,300,536  

4 
Ndertimi I linjes se furnizimit me uje te pijshem” Gurra e Eperme –

Luzni-Peshkopi 196,659,514 

5 Furnizimi me uje nga burimi I Grames per Ujesjellesin e Peshkopise  511,095,235 

TOTALI 835,411,539 
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8.Parashikimi i shpenzimeve per vitin 2021 Bashkia Dibër 
 
   Shpenzimet e përgjithshme të Bashkisë Diber  për vitin 2021 për të gjitha funksionet 
parashikohen në masën 910,002 mijë lekë, duke patur si burim financimi transfertën e 
pakushtëzuar e vitit në vlerën 416,544 mijë lekë, të ardhurat të taksave dhe tarifave vendore për 
vitin 2021, 151,065 mijë lekë , transferta e pakushtëzuar sektorjale 234,874 mijë lekë, transferta 
e deleguar 11.631 mijë lekë si dhe donacionet në vlerën 1,934  mijë lekë . 
 
 

 8.1 Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2020 vijon të ketë në vëmëndje: 
 
 

 Fokusimin e shpenzimeve në sektorët prioritarë si punë publike, 
infrastrukturë, mirëmbajtje, arsim, shërbime sociale. 

 Proçedura buxhetimi të fokusuara tek produkti/rezultati, për çdo program. 
 Ruajtjen të pandryshueshëm ose ulje të nivelit të shpenzimeve administrative 

në bazë të miratimit te structures se re. 
 Zbatimin rigoroz të politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të shpenzimeve për 

paga. 
 Planifikimin e investimeve afatgjata dhe prioritare duke sjellë cilësi në rritje në dy 

drejtime: 
 

1. Vlerësimit e zgjedhjes së projekteve të investimeve duke mbajtur parasysh 
kërkesat më emergjente dhe të domosdoshme për plotësimin e nevojave të 
komunitetit, 

2. Sigurimit të shpërndarjes me përparësi të investimeve në projekte të 
rëndësishme të bazuara në vlerësime dhe studime paraprake. 

 

8.2       Shpenzimet korente për Bashkinë Dibër 

 
 
Shpenzimet korente të Bashkisë Dibër për vitin 2021 parashikohen në shumën 
264,181 lekë të cilat përbëjnë 30 % të totalit të shpenzimeve për këtë vit buxhetor. 
Shpenzimet korente përbëhen nga: 

 Shpenzimet për personelin administrativ dhe atë sektoriale, 
 Shpenzimet operative për realizimin e funksioneve kryesore, 
 Transfertat për njësite vartëse për kryerjen e funksioneve të shërbimeve, 
 Shpenzime për kuatën e Qarkut,Bashkisë, 
 Fondi rezervë, Emergjencës, dhe fondi i kontigjencës. 
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PAGA & SIGURIME SHOQËRORE 
                                                                                        Në mijë (000) 
 2021 
1. 1110: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet 

financiare, fiskale, dhe  çështjet e brendshme  
124,999 

2. 6260: Shërbime Publike 77,281 

3. 3140:Shërbimet e Policisë 7,620 
4. 3280: Shërbimet e Mbrojtjes nga Zjarri 20,694 

5. 1120:Çështjet e përgjithshme ekonomike,tregtare     6.727 

6. 4260: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia     7.523 

7. 8140:Futbolli     2.903 
8. 8130: Shumë Sporti     4.645 
9. 8220: Kultura   17.630 

10. 9120: Arsimi bazë dhe parashkollor 138.551 

11. 9230: Arsimi i mesëm     9.494 

12. 9240: Konvikti   24.070 

13. 4240:      3.100 

14. 10140:PAK     3.412 
15. 10430:Çerdhe   14.863 
16. 6640: Ndriçimi Rrugor     5,220 
17. 7220: Qendra Balneare   18.295 
18. 5100: Menaxhimi i Mbetjeve   20.993 
19. 4520:Rrugë Rurale     6.000 
20. 1170: Gjendja Civile   10.000 
21. 4130: QKB      1.551 
 TOTALI 510,993 
 
                        

 Nga rezultatet e paraqitura në tabelën më sipër pagat dhe sigurimet për vitin 2021 për 
Bashkinë Dibër janë parashikuar në vlerën 510,993.mijë lekë. Vlera prej 231,934 mijë 
lekë është parashikuar të mbulohet nga transferta e pakushtëzuar me rreth 51%.  

 Shpenzimet për personelin për administraten e Bashkisë Dibër janë ne 124,999 mijë zene 
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13% te totalit te Buxhetit te Bashkisë 
 Shpenzimet per personelin per sherbimet publike per Bashkinë Dibër jane ne vlerën 

72.211 mijë lekë duke zene rreth 8% te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e Policisë per Bashkinë Dibër janne ne vlerën 7.534 mijë lekë 

duke zënë rreth 0.8% te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e MNZSH-së për Bashkinë Dibër jane ne vlerën 22.695 mijë 

lekë duke zënë rreth 2.6% te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin sektorit te Taksave  për Bashkinë Dibër jane ne vlerën 6.727 

mijë lekë duke zënë rreth 0.7% te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin Ujitjen dhe Kullimin  për Bashkinë Dibër jane ne vlerën 3.100 

mijë lekë duke zënë rreth 0.36% te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin Klubin e Futbollit Korabi për Bashkinë Dibër jane ne vlerën 

2.903 mijë lekë duke zënë rreth 0.3 % te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e Shume sportit për Bashkinë Dibër jane ne vlerën 4.645 mijë 

lekë duke zënë rreth 0.5 % te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e Kulturës për Bashkinë Dibër jane ne vlerën 17.630 mijë lekë 

duke zënë rreth 2 % te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e Arsimit Bazë për Bashkinë Dibër jane ne vlerën 138.551 

mijë lekë duke zënë rreth 16 % te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e Arsimit te mesem për Bashkinë Dibër jane ne vlerën 9.494 

mijë lekë duke zënë rreth 1.1 % te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e Konviktit për Bashkinë Dibër jane ne vlerën 24.070 mijë 

lekë duke zënë rreth 2.78 % te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber. 
 Shpenzimet per personelin e PAK Bashkinë Dibër jane ne vlerën 3.412 mijë lekë duke 

zënë rreth 0.4% te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e Çerdhes  Bashkia Dibër jane ne vlerën 14.863 mijë lekë 

duke zënë rreth 1.7% te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e Ndriçimit Rrugor Bashkia Dibër jane ne vlerën 6.126 mijë 

lekë duke zënë rreth 0.71 % te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e Qendra Balneare Bashkia Dibër jane ne vlerën 18.295 mijë 

lekë duke zënë rreth 2.1 % te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e Menaxhin e mbetjeve Bashkia Dibër jane ne vlerën 20.993 

mijë lekë duke zënë rreth 2.4 % te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 Shpenzimet per personelin e Rrugeve Rurale Bashkia Dibër jane ne vlerën 6.000  mijë 

lekë duke zënë rreth 0.69 % te totalit te Buxhetit te Bashkise Diber 
 

Në këtë zë bëjnë pjesë pagat e personelit që punon për realizimin e 
shërbimeve sipas funksioneve bazë, pra personeli i shërbimit sipas 
funksioneve: 
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- Funksioni i arsimit parauniversitar 

- Funksioni i administratës vendore 

- Funksioni mbi menaxhimin e mbetjeve  

- Funksioni i PAK 

- Funksioni i i ndricimit të mjediseve publike 

- Funksioni i rrugëve rurale 

- Funksioni i dministratës fiskale vendore 

- Funksioni i infrastruktures vendore të ujitjes ,kullimit, 
menazhimin e institucioneve në shërbim të këtij 
funksioni sipas mënyrës së përcaktuar në ligj. 

- Funksioni i Qendrës Balneare 

- Zhvillimi,mbrotja dhe promovimi i vlerave dhe 
trashgimisë kulturore me interes lokal dhe administrimi 
i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

                              
 
SHPENZIME OPERATIVE 
                                                                                                               
 
                                                                                                                                    Në mijë (000) 
 2021 
1. 1110: Organet ekzekutive dhe legjislative, 

çështjet financiare, fiskale, dhe  çështjet e 
brendshme  

   73.880 

2. 6260: Shërbime Publike    74.820 

3. 3140:Shërbimet e Policisë         500 
4. 3280: Shërbimet e Mbrojtjes nga Zjarri      2.347 

5. 1120:Çështjet e përgjithshme 
ekonomike,tregtare 

         - 

6. 4260: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe 
gjuetia 

       200 

7. 8130:Futbolli    9.300 
8. 8130: Shumë Sporti    3.100 
9. 8220: Kultura    5.220 

10. 9120: Arsimi bazë dhe parashkollor  10.260 
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11. 9230: Arsimi i mesëm     3.538 

12. 9240: Konvikti      6.916 

13. 10140:PAK      2.000 
14. 10430:Çerdhe      5.124 
15. 6640: Ndriçimi Rrugor      7.200 
16. 7220: Qendra Balneare      7.175 
17. 5100: Menaxhimi i Mbetjeve         960 
18. 4130: QKB           86 
 TOTALI  212.728 

 
Nga rezultatet e paraqitura në tabelën më sipër shpenzimet operative për vitin 2020 për Bashkinë 
Dibër janë parashikuar në vlerën 212.728 mijë lekë. Kjo vlerë zë një peshë prej 24.5 % të 
buxhetit total. 
 
 

 8.3  Shpenzimet Kapitale 
 
Bashkia Dibër vijon politikat e saj për kryerjen e investimeve mbështetur në planin 3-vjeçar të 
miratuar me Buxhetin e vitit 2020 nga Këshilli Bashkiak Dibër. 
Ky plan ka në themel të tij kryerjen e investimeve ninfrastrukturë në gjithë qytetin, duke mbajtur 
në vëmendje: 

 Pritshmërinë e realizimit të shpenzimeve kapitale për vitin 2019, 
 Analizën e performancës së kryerjes së investimit, 
 Shkallën e ndikimit të pritshëm në zhvillimin ekonomik e social, 
 Numrin e përfituesve nga zbatimi i investimeve, 
 Shkallen e ndikimit në reduktimin e varfërisë , 
 Më shumë investime në sektorët prioritarë dhe të domosdoshëm për qytetin, 
 Kostot për njësi të përcaktuara për investim. 

 
 
 
Për vitin 2021 fondi total për financim nga burimet e veta te shpenzime kapitale është në shumën 
92,453  lekë ose 0.11 % ndaj totalit të shpenzimeve Sipas tabelës më poshtë: 

 Plani i shpenzimeve kapitale /2021 

Plani i shpenzimeve kapitale për Bashkinë Dibër sipas programeve të miratuara nga Ministria e 
Financave për vitin 2020  paraqitet si më poshtë: 
                                                                                                       
             Në mijë (000) 
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F15 SHPENZIMET KAPITALE 
 
 2021 
1. 4530: Menaxhim Rruge       89,852 
2. 8220: Kultura       1.600 
3 6260: Sherbime te pergjithshme publike        11,269 
4 4520:Rrugë Rurale       16,168 

5 4260:Shërbimi Pyjor         1.800 
6 4240:Ujitja dhe Kullimi         14,000 
Totali      138,539 
                                 
8.4       Fondi Rezervë dhe fondi i Kontigjencës për Bashkinë Dibër 
 
Në buxhetin e vitit 2020, Fondi rezervë,fondi për emergjencat të llogaritur sipas ligjit 
për menaxhimin e sistemit buxhetor, arrijnë së bashku në shumën 18.277 mijë lekë. 
Fondi rezervë dhe i kontigjencës përbëjnë 3% të totalit të buxhetit te tranfertes se 
pakushtezuar.Gjithashtu është llogaritur dhe fond i kontigjences ne vlerën 2.000 
mijë lekë. 

 Fondi Rezervë do të përdoret: 
Për financimin e shpenzimeve që nuk mund të parashikohen gjatë hartimit të 
buxhetit, me vendime të Këshillit Bashkiak 
 

 Fondi i Kontigjencës do të përdoret: 
Për të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së 
financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara të programeve 
ekzistuese, në rast se do të jetë e nevojshme gjithmonë me miratimin e Këshillit 
Bashkiak. 
 
9. Rreziqet financiare dhe fiskale 
   
 Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut. 
 
Bashkia Diber ka planifikuar nje plan masash per zvogelimin e rrezikut financiar duke u 
perqendruar te menaxhimi sa me me efektivitet i aseteve te Bashkise ku perfshihen evidentimi, 
ruajtja qarkullimi , nxjerrja jashte perdorimit te tyre sipas procedurave dhe VKM-ve ne fuqi, me 
qellim shmangjen e qellimeve te mundshme gjithashtu ka marre masa per te bere te gjitha 
analizat deri ne vlersim per ngarkim te shkaktareve qe lejojne veprime abuzive ne trajtimin e 
ketyre aktiveve. Gjithashtu duhet te ekzistojne ne Bashkine tone sistemet e kontrollit dhe 
informimit per te provuar qe mjetet monetare jane shpenzuar me efiçence, efektivitet, te kemi 
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informacion per kostot e aktiveve masa e demtimeve,avarite e makinerive, vlera e ndertesave, 
zhvillimi qe sjellin ndryshime ne kerkesat per akomodim personeli dhe riskun kemi menduar ta 
identifikojme nepermjet shqyrtimit te dokumentacionit, survejimit ose inspektimit fizik, risqe te 
raportuara nga audutimi i brendshem. 

 

10. Informacion për programet Buxhetore 

 

011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e 

brendshme 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i  programit 
Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore 
ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të 
njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, 
funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun. 
01110 Planifikim, 

menaxhim dhe 
administrim 

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

 Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun. 
01120 Çështje financiare 

dhe fiskale 
 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe 

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

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

 Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të 
përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave 
për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. 
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01130 Shërbimet e 
përgjithshme publike 

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

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

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

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

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

01110 01111.O3.A14 Sistemim dhe asfaltim i rruges Lagjja 
“Vraniçe”, Lagjja “Bulke”, Lagjja “Begjunec” dhe blloku 6-
katësh në Dobrovë. 

2020 2021 

01120 Sistemim asfaltim i rrugeve të 10 fshatrave që janë 1-2 km 
larg nga akset kryesore 

2020 2021 

01130 Rikonstruksion i objekteve arsimore (shkollave, kopshteve 
dhe çerdheve) të Bashkisë Dibër 

2020 2021 
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Programi 1 01110

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Rritja e kapaciteteve të 

bashkisë për ti shërbyer 

komunitetit

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Rritja e qëndrueshmërisë së 

administratës civile

Numri i punonjësve që kanë 

lëvizur brenda vitit kundrejt 

numrit total të punonjësve 

(raporti në %)

2% 1% 10% 10% 1% 1%

Përmirësimi i punës së 

stafit të bashkisë

Masa disiplinore të marra 

nga stafi bashkisë (në % 

kundrejt vitit të kaluar)

11% 60% 0% 0% 0%

Efecinca e stafit 

Fondi i pagave ndaj nr. te 

punonjesve 

lekke/punonjes/vit

        554,353    574,204 

Qeverisja 

vendore e 

përgjegjës

e dhe 

transparen

te

Rritja e kapaciteteve / 

burimeve njerëzore të 

bashkisë

Raporti i numrit totali të 

ditëve të trajnimeve 

kundrejt numrit total të 

personave të trajuar (ditë 

trajnimi për person në vit)

0.7 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5

Objektivi 2. .....

Objektivi 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Numri i punonjësve që kanë 

lëvizur brenda vitit
15 5 26 20 5 5

3
Masa disiplinore të marra 

nga stafi bashkisë
9 10 16 10 10 10

4 Totali i ditëve të trajnimeve 40 15 40 30 15 15

5
Numri total i personave të 

trajnuar
55 10 30 20 10 10

Te dhena te pergjithshme 6 Numri total i punonjësve 796 829 254 204 800 800

7

Fondi vjetor i pagave te 

stafit te bashkise (000/leke)
        140,818         140,806    117,138 

Qëllimi 

Programit 

Përmirësimi i stafit të 

bashkisë

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Niveli synuar / vitet

Treguesi performancës që 

mat arritjen e qëllimit të 

Koha është afatgjatë / në 

nivel impakti (përtej PBAs)

Objektivat e 

programit
Treguesit e performancës Njësia Matëse
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        Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i stafit 190 190 190 190 
     
     
 
 

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

Tavani i 
përgjithshëm 
i programit 

   
197.503 197.503 197.503 

Shpenzimet 
bruto 

196,660 247,129 215,127 223,120 240,841 248,995 

Të ardhurat 
e programit    

68.932 
 

68.932 
 

68.932 

Shpenzimet 
neto 

194,090 247,129 215,127 223,120 240,841 248,995 

Pagat dhe 
sigurimet 
shoqërore 

   
117.138 120.000 120.327 

Investimet 
kapitale 

13,465 11,570 7,612 0 0 0 

 
 
Komente 
Bashkia synon permiresimin e stafit te bashkise nepermjet permiresimit te punes si dhe 
trajnimeve per stafin. 
 

013: Shërbime të përgjithshme 

Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon planifikimin territorial, varrezat dhe shërbimin e borxhit, programi 
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përfshin shërbime të karakterit të përgjithshëm. 
01310 Planifikimi i përgjithshëm 

dhe shërbimet statistikore 
 Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i  

planeve të përgjithshme vendore;  
 Analizë e kërkesave të planeve të zhvillimit dhe 

lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i 
tokës etj.  

 Monitorimi i zhvillimit hapësinor 
01320 Shërbime të tjera të 

përgjithshme 
 Regjistrimi i lindjeve, martesave dhe vdekjeve 
 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e varrezave 

 Sigurimi i funeraleve dinjitoze dhe në kohën e 
duhur  

 
01710 Pagesa për shërbimin e 

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

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

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

01xyz Rivitalizimi i lulishteve neper lagje (f.v. stola druri/betoni, 
rrethime metalike etj.) 

2021 2022 

01xyz Ndërtim mure mbrojtëse në Bashkinë Dibër  2021 2022 
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i stafit 204 132 132 Ulje  
     

Programi 23 06260

Shërbime publike vendore 0674953554 Mirsada Torba

Bashkia garanton ofrimin e 

shërbimeve sipas 

standardeve ligjore 

Përmirësimi i 

shërbimeve 

vendore 

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Rritja e mbulimit me shërbim:

- Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar 

kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë 

(në %)

0.4% 0.4% #DIV/0! #DIV/0!

Rrënjë pemë të mbjella kundrejt 

totalit të pemëve për të cilat kujdeset 

/ fondi pemëve të bashkisë (në %)

0% 7% 0% 2% 9% 6%

Total km linear trotuar kundrejt vitit të 

kaluar (ndryshimi ne %)
43% -100% #DIV/0! 39% 40%

Rritja e 

efiçiencës 

buxhetore në 

ofrimin e 

Lekë të ardhura nga tarifa e 

gjelbërimit kundrejt totalit të të 

ardhurave nga tarifat vendore (në %)

4% 7% #DIV/0! 7% 7% 7%

Përmirësimi i 

shërbimit të 

varrezave

Investime për përmirësimin e 

shërbimit të varrezave (ndryshimi në 

%)

-100% #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0!

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

49000 m2
1

Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km 

katrorë
             1,960             1,000             0.075               0.077             1,100               1,100 

3465
1.1 Nga kjo: Lulishte             0.049               0.051 

3,525             
1.2 Nga Kji: Vorreza             0.026               0.026 

nuk eshte mbjelle asnje peme 3 Rrënjë pemë të mbjella në vit                     -                   250                    -                       60                370                   280 

35 peme jane demtuar gjate 

v.2019
4

Fondi total i pemëve dekorative / 

gjelbëruese të bashkisë
             2,800             3,500             3,465               3,525             4,170               4,450 

6
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në 

Lekë
             1,104             1,623             1,623               1,623             1,623               1,623 

7
Të ardhurat nga tarifat vendore (të 

gjitha) në Lekë
           30,362           24,951            24,951          24,951             24,951 

Te dhena te pergjithshme
7

Sipërfaqes totale urbane të bashkisë 

sheshe, trotuare,lulishte, vorreza (në 

Km2 )

                  20                   20                     20 

8 Banore te zonave urbane (Numri)           19,024           19,024            19,024 

Trotuare/Rrugica në km linear      1,104,000     1,574,000      1,800,000    2,500,500       3,500,000 

9

Total shpenzime për sherbimet 

publike/gjelberim, rrugica, rikrijuese 

etj….. në 000/Lekë

        177,631         148,928          144,355                    -                        -   

9.1
Nga kjo: Shpenzime per mirembajtje 

siperfaqe te gjelberuar në 000/Lekë
        158,161         130,058          142,399 

10

Investime për përmirësimin e 

shërbimit të varrezave publike në 

000/Lekë

             4,285                    -               6,215                      -   

Niveli synuar / vitet

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Treguesi 

performancës 

që mat arritjen 

Koha është afatgjatë / në nivel 

impakti (përtej PBAs)

Objektivat e programit
Treguesit e 

performancës
Njësia Matëse

Bashkia mbështet zgjerimin 

dhe përmirësimin e 

shërbimeve publike

Përmirësimi i 

shërbimeve 

publike 

vendore

Qëllimi Programit 
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t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

150.896 150.896 150.896 

Shpenzimet bruto 20,485 18,831 23,860 
   

Të ardhurat e programit 
 

490 9,137 57,399 57,399 57,399 
Shpenzimet neto 20,485 18,831 23,860 

   
Pagat dhe sigurimet shoqërore 

   
72.211 72.211 72.211 

Investimet kapitale 10,225 6,491 12,235 3.163 4.000 4.000 
 
 
Komente 
 
Bashkia ka si prioritette mbeshtese zgjerimin e sherbimeve publike nepermejt zgjerimit te 
hapesirave publike , menaxhimit te mbetjeve , parqeve kendeve te lojrave etj, 
 
 

031: Shërbimet policore 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për 
parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur 
jetën, lirinë dhe pronën e njerëzve. 
03140 Shërbimet e Policisë 

Vendore 
 Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të 

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

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

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

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 
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01xyz Blerje uniforme dhe baze materiale për punonjësit  2019 2020 
01xyz    
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Programi 5 03140

Shërbimet e policisë vendore

Permiresimi i sigurise se komunitetit

Përmirësimi i jetës në 

komunitet

(Numri i rasteve 

problematike në 

komunitet)

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Raporti midis punonjësve me status 

të oficerit të policisë bashkiake 

kundrejt numrit total të punonjësve 

të policisë bashkiake
9% 9% 8% 8% 15% 15%

Numër punonjësish të trajnuar
0% -75% 0% 1600% 0%

Përmirësimi i shërbimeve 

të policisë vendore

Shpenzimet buxhetore për 

shërbimet e policisë bashkiake 

kundrejt totalit të rasteve të 

menaxhuara (000/Lekë të 

shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)

                 322                 411                 246            217 0 0

Rritja e rasteve të 

menaxhuara nga ana e 

policisë bashkiake:

- mbështetja e strukturave 

të policisë së shtetit për 

prishjen e ndërtimeve pa 

leje

- ruajtja e qetësisë publike / 

lokale etj për zhurmat

- menaxhimi i zënkave 

(konflikteve)

Numri i rasteve problematike të 

zgjidhura kundrejt rasteve të 

raportuara/konstatuara (në %)

45% 49% 62% 74% 49% 49%

Ekzekutimi i akteve 

administrative të nxjerra 

nga organet e qeverisjes 

vendore.

Numri i akteve të ekzekutuara 

kundrejt akteve të nxjerra (në %)
150% 67% 85% 80% 67% 67%

Objective 2. .....  

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Punonjës me status të oficerit të 

policisë bashkiake
1 1 1 1 3 3

2
Numri i punonjësve të policisë 

bashkiake të trajnuar
4 4 1 1 17 17

3
Rasteve të menaxhuara nga policia 

bashkiake:
23 21 31 37 21 21

3.1

mbështetja e strukturave të policisë 

së shtetit për prishjen e ndërtimeve 

pa leje

31 27 20 20 27 27

3.2
 ruajtja e qetësisë publike / lokale 

etj. për zhurmat
9 7 5 7 7 7

3.3 menaxhimi i zënkave (konflikteve) 19 17 6 10 17 17

4
Numri i rasteve të raportuara nga 

popullata, etj tek policia bashkia
51 43 50 50 43 43

5
Numri i akteve administrative të 

nxjerra nga organet e qeverisjes 

vendore

2 3 20 20 3 3

6
Numri i akteve administrative të 

ekzekutuara
3 2 17 16 2 2

Te dhena te pergjithshme
7

Numri total i punonjësve të policisë 

bashkiake
11 11 12 12 20 20

8

Numri i rasteve të raportuara  nga 

popullsia, institucione, etj tek 

policia bashkia

51 43 45 40 43 43

9

Shpenzimet buxhetore për 

shërbimet e policisë bashkiake 

000/Leke

             7,416             8,625             7,627         8,034                -                  -   

Treguesi performancës që 

mat arritjen e qëllimit të 

programit

Koha është afatgjatë / në nivel 

impakti (përtej PBAs)

Objektivat e programit Treguesit e performancës Njësia Matëse

Qëllimi Programit 

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Niveli synuar / vitet

Rritja e shërbimeve 

bashkiakepër sigurinë 

dhe qetësinë publike në 

komunitet

Punonjësit e policisë 

bashkiake gëzojnë statusin 

sipas ligjit 

/

Punonjësit e policisë 

bashkiake janë të 

kualifikuar
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i stafit 12 12 12 12 
     
     
 

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

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

8.034 8.034 8.034 

Shpenzimet bruto 10,050 9,667 10,014 
   

Të ardhurat e programit 
      

Shpenzimet neto 10,050 9,667 10,014 
   

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
   

7.534 7.534 7.534  
Investimet kapitale 

      
 
 
Komente 
 
Bashkia ka si prioritet rritjen e sigurise dhe qetetsise si dhe rritjen e rasteve te menaxhuara 
nga sherbimet e policise 
 
 

032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e 
emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. 
03280 Mbrojtja nga zjarri dhe 

mbrojtja civile  
 Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe  

problemeve të shërbimeve  të mbrojtjes kundër 
zjarrit; 

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

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

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



BUXHETI VITIT 2021 - BASHKIA DIBËR 
 

 64 
            Adresa:Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi, Albania,nr.tel.& fax. 00355 218 229 37  e-mail: 
bashkiadiber@gmail.com   
 

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

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Automjet zjarrfikës të kompletuar dhe depozitë uji mbi 3 ton 2020 2021 
01xyz Pajisje speciale zjarrfikëse 2020 2021 
 
 
 
 

 
 
 

Programi 6 03280

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 0684319496 Erblin Cemalli erblincemalli@gmail.com

Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së 

komunitetit

Ulja rasteve problemative

(Raste të identifikuara)

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Stacion MZSH qe 

funksionon
1 1 1 1 1 1

Zjarrfikes per 2,000 banore                   0.7                  0.7                  0.4                    0.4 #DIV/0! #DIV/0!

Ndryshimi në sekonda  i 

daljes nga stacioni:
-3 -24 -1 44 0

ditën në sekonda -3 -24 -1 22 0

natën në sekonda -3 -24 -1 22 0

Rritja e të ardhurave nga 

tarifat për shërbimin ndaj të 

tretëve ,akte tenike, leje  

ndertimi, akte ekspertimi, 

gjoba   etj)

Ndryshimi në % viti korent 

kundrejt vitit të kaluar 
7% 41% -20% 29% 11%

Efiçienca buxhetore në 

ofrimin e shërbimit SHMZ

Total shpenzime për SHMZ 

kundrejt totalit të rasteve 

të menaxhuara 

(000/leke/rast)

                    -                   232                 240                   245                     23                     23 

Rritja e SHMZ / Rritja e 

ndërhyrjes për shuarjen e 

zjarreve dhe shpëtimi 

Numri i rasteve të 

menaxhuara për shuarjen e 

zjarrit – ndryshimi në % viti 

korent kundrejt vitit të 

kaluar

67% -5% 0% 5% 0%

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Numri i stacioneve të MZSH 

që ka bashkia
1 1 1 1 1 1

2
Numri total i rasteve të 

menaxhuara
60 100 95 95 100 100

3
Koha e daljes nga 

stacioni në min:
45 43 20 20 42 42

3.1 -          natën 45 43 20 20 42 42

3.2 -          ditën 45 43 20 20 42 42

Te dhena te pergjithshme 4 Numri i punonjësve MZSH 21 21 21 21 21 21

ligji 152, v.2015 4.1 Nga keta zjarrfikes 28 28 16 16 28 28

Standardi 1 zjarrfikes per 15---2000 banore 6 Numri total i banoreve            77,135           77,135           77,135             77,135                      -                        -   

6

Të ardhurat nga tarifat për 

shërbimin ndaj të tretëve 

(pajisja me fikse zjarri, etj). 

000/Lekë

                 290                 310                 437                   350                   450                   500 

7
Total shpenzime për SHMZ 

000/Leke
          23,158           22,835             23,228               2,347               2,347 

Treguesi performancës që mat 

arritjen e qëllimit të 

programit

Koha është afatgjatë / në 

nivel impakti (përtej PBAs)

Objektivat e programit Treguesit e performancës Njësia Matëse

Qëllimi Programit 

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Niveli synuar / vitet

Shërbimeve të përmirësuara i ofrohen 

komunitetit

Reagim më i shpejtë ndaj 

njoftimeve për zjarre

Çdo bashki ka stacion dhe 

punonjes shërbimi të MZSH-

së
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i punonjesve 21 21 21 21 
Numri i zjarrfikësve     
Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëtimeve 
nga zjarri  

    

 

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

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

23.228 23.228 23.228 

Shpenzimet bruto 19,043 35,322 37,500 
   

Të ardhurat e programit 19,043 19,322 21,500 
   

Shpenzimet neto - 35,322 37,500 
   

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
   

22.695 22.695 22.695 
Investimet kapitale 

      
 
 
Komente 
 
 
 

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon përpjekjen për të forcuar zhvillimin ekonomik vendor dhe punësimin. 
04110 Çeshtjet e përgjithshme 

ekonomike dhe tregtare 
 Formulimin, dhe zbatimin dhe  monitorimin e 

politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare ; 

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

04130 Mbështetja për zhvillim 
ekonomik 

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

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

04160 Shërbimi i tregjeve, 
akreditimi dhe inspektimi 

 Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve 
vendore ose mbështetje për infrastrukturën e 
tregjeve; 
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Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi I 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    
01xyz    
 

 
 
 
Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i stafit 2 2 2 2 
     
     
 

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

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

6.727 6.727 6.727 

Programi 2 01120

Çështje financiare dhe fiskale

Bashkia e mbyll vitin 

financiar me një bilanc 

midis të drejtave (të 

ardhurave) dhe detyrimeve 

(shpenzimeve) jo negativ

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Bashkitë e mbyllin bilancin 

vjetor pa defiçit

Të ardhura totale minus 

shpenzime totale në 

000/lekë në vit

             7,594                       -                95,873                             -                     61,065                   58,065 

Përmirësimi i mbledhjes të 

të ardhurave të veta nga 

taksat dhe tarifat vendore 

Rritja në % viti korent 

kundrejt vitit të kaluar
112% -25% 33% -7% 0%

Qeverisja vendore  

rrit kapacitetet 

financiare për të 

mbështetur 

shërbimet ndaj 

komunitetit 

Rritja e të ardhurave të tjera 

(dytësore) të bashkisë (nga 

menaxhimi aseteve etj.)

Rritja në % viti korent 

kundrejt vitit të kaluar
#DIV/0! 144% -39% -100% #DIV/0!

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1

Të ardhurat e veta (nga 

tarifat dhe taksat vendore) 

në Lekë

           65,799           139,327           105,124                 139,391                 129,160                 129,160 

2

Të ardhura të tjera 

(dytësore) të bashkisë (nga 

menaxhimi aseteve etj.)

                    -                  5,860              14,277                      8,700                             -                               -   

Te dhena te pergjithshme

3

Total të ardhura (vetat + QQ 

+ donacione etj) në 

000/lekë

           80,330        1,696,119        1,696,120             1,646,635                 151,065                 151,065 

4
Total Shpenzime në 

000/lekë
           72,736        1,696,119        1,600,247             1,646,635                   90,000                   93,000 

Qëllimi Programit 

Përmirësimi i financave të bashkisë

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Niveli synuar / vitet

Treguesi performancës që 

mat arritjen e qëllimit të 

programit

Koha është afatgjatë / në 

nivel impakti (përtej PBAs)

Objektivat e programit Treguesit e performancës Njësia Matëse
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Shpenzimet bruto 2,120 2,033 2,477 
   

Të ardhurat e programit 2,120 1,073 1,417 
   

Shpenzimet neto - 960 1,060 
   

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
   

6.727 6.727 6.727 
Investimet kapitale 

      
 
 
Komente 
 
 

 

042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon zhvillimin e një prodhimi bazë të qëndrueshëm. 
04220 Shërbimet bujqësore, 

inspektimi, ushqimi dhe 
mbrojtja e konsumatorëve 

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

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

 Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare 
për blegtorinë 

04240 Menaxhimi i ujitjes dhe 
kullimit 

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

04260 Menaxhimi i pyjeve dhe 
kullotave 

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

rezervave pyjore;  

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

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

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

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

 Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin 
e kullotjes  

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

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

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Rikonstruksion dhe mirëmbatje të kanaleve vaditëse në 
Njësitë Administrative të Bashkisë Dibër 

2020 2021 

01xyz Mbjellje fidanesh 2020 2021 
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i stafit 21 21 21 21 
     
     
 

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

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

29.396 29.396 29.396 

Shpenzimet bruto 8,276 43,067 23,448 
   

Të ardhurat e programit 8,276 6,188 20,238 
   

Shpenzimet neto - 36,879 3,210 
   

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
   

10.623 10.623 10.623 
Investimet kapitale 6,276 36,879 49,555 18.274 18.274 18.274 

Programi 10 04220

Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve

Rritja e produkteve 

bujqësore, pyjore, peshkimit 

dhe gjuetisë

Rritja e të ardhurave nga 

taksat vendore / fermat dhe 

familjet bujqësore

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Rritja e sigurisë së 

konsumatorëve 

Numri i  rasteve të gjetura / inspektuar të 

tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale 

në vende dhe tregje informale – ndryshimi në %

0% -48% 20% 60% 0%

- Numri i  çertifikatave të pronësisë të 

rregjistruara,  
333% -18% 8% -100% #DIV/0!

- Numër parcelash sipas mbulesës bimore në 

ha/ndryshimi ne%
0% 0% 0% 0% 0%

- Sipërfaqja e tokës bujqësore – rritja në % 

kundrejt vitit të kaluar
0% 0% 0% 0% 0%

Boniteti i  fondit bujqësor – rritja në % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Krijimi dhe administrimi i 

skemave vendore të 

granteve për bujqësinë e 

zhvillimin rural.

Granteve të dhëna (në 000/lekë) për 

mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit 

rural - ndryshimi në %

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1

Numri i rasteve të gjetura / inspektuar të 

tregtimit të produkteve bujqësore dhe 

blektorale në vende dhe tregje informale

240 240 125 150 240 240

2

Numri i çertifikatave të pronësisë të 

rregjistruara ( AMTP e leshura nga Dr. 

Bujqesise )

110 476 388 420 0 0

3
Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës 

bimore në ha
498 498 498 498 498 498

5
Boniteti i fondit bujqësor(kateg e I e tokes 

bujqesore)
0 0

Te dhena te pergjithshme 6 Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha            19,117           19,117           19,117         19,117      19,117      19,117 

6
Granteve për mbështetjen e bujqësisë dhe 

zhvillimit rural (në 000/lekë)
                    -                      -                      -                    -                  -                  -   

Eshte nr. qe bashkia ka cuar per rregjistrim, jo 

certifikata te marre/kete e ka ZRRPasurive)

Niveli synuar / vitet

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Ruajtje e fondit të tokës 

bujqesore dhe përmirësimi i  

ci lësisë saj

Treguesi performancës që 

mat arritjen e qëllimit të 

programit

Koha është afatgjatë / në nivel impakti 

(përtej PBAs)

Objektivat e programit Treguesit e performancës Njësia Matëse

Bashkia mbështet prodhimin 

bujqësor nëpërmjet 

inspektimit

Sistem i ngritur dhe i 

përditësuar i  fondit të tokës 

bujqësore

Qëllimi Programit 
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Komente 
 
 
 
 

045: Transporti 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon lëvizshmërinë vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha 
kategoritë e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik. 
04520 Rrjeti rrugor  Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e 

sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit 
(rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, 
rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.); 

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

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

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

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

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

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

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

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon  Mbaron 
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01xyz    
01xyz    
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Programi buxhetor i bashkisë

Programi 14 04570

Transporti publik

Përmirësimi i komunikimit 

ndërlokal

Rritja e shërbimit të 

tranportit publik

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

- Numri i linjave të transportit 

publik urban dhe interurban 

(rritja vjetore në %)

0% -100% -100% #DIV/0! 0%

- Linja interurbane 0% -100% -100% #DIV/0! 0%

- Linja urbane 0% -100% -100% #DIV/0! 0%

- Numri i mjeteve të transportit 

publik urban dhe interurban 

(rritja vjetore në %)

5% -100% -100% #DIV/0! 0%

-  Mjete interurbane 2% -100% -100% #DIV/0! 0%

- Mjete Urbane 7% -100% -100% #DIV/0! 0%

Buxheti i alokuar për shërbimin 

kundrejt numrit total të 

udhëtarëve - 000/Lekë të 

shpenzuara për 1 udhëtar (kosto 

operative dhe mirëmbajtje)

0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0

- Numri udhëtarëve në linjat 

interurbane/ndryshimi
0 -1 #DIV/0! #DIV/0! 0 -1

- Numri udhëtarëve në linjat 

urbane/ndryshimi
0 -1 #DIV/0! #DIV/0! 0 -1

Përmirësimi i 

transportit publik

- Numri i biletave të shitura 

(rritja në %)
13% -100% -100% #DIV/0! #DIV/0!

Mbë shtetja e 

transportit publik për 

kategoritë  e veçanta të 

Numri i njerëzve të mbështetur 

(rritja në %)
60% -100% -100% #DIV/0! #DIV/0!

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Nuk ka transport publik urban , bashkia nuk shpenzon te 4570 nga buxheti

Te dhenat jane per transport publik nderqytetas

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Numri i linjave të transportit 

publik:
19 19 0 0 19 19

1.1 - interurban 3 3 3 3

1.2 - urban 16 16 0 0 16 16

2 Numri i mjeteve të transportit 183 192 0 0 192 192

2.1 - interurban 61 62 0 0 62 62

2.2 - urban 122 130 0 0 130 130

3 Numri i udhëtarëve:            32,208           33,470                    -                    -   33470 33470

3.1 - interurban            13,420           14,880                    -                    -   14880 14880

3.2 - urban            18,788           18,590                    -                    -   18590 18590

5 Numri i biletave të shitura            13,100           14,800 

6

Numri i njerëzve të mbështetur / 

subvencionuar për transportin 

publik

50 80 0 0

Te dhena te pergjithshme

7

Shpenzime buxhetore për 

shërbimin e transportit publik në 

000/Lekë (sipas 

kategorive)/subvencioni

                    -                      -                      -                    -                  -                  -   

7.1 - interurban                     -                      -                      -                    -                  -                  -   

7.2 - urban                     -                      -                      -                    -                  -                  -   

8 Numri I stacioneve te linjave 30 30 0 0 30 30

Sigurimi i transportit publik për 

komunitetin

Rritja e komunikimit  

nëpërmjet transportit 

publik

Budgeting efficiency of 

service delivery:

Qëllimi Programit 

Treguesi performancës 

që mat arritjen e 

qëllimit të programit

Objektivat e programit
Treguesit e 

performancës

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Niveli synuar / vitet

Koha është afatgjatë / në nivel 

impakti (përtej PBAs)

Njësia Matëse
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047: Industri të tjera 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon zhvillimin e turizmit; veç kësaj, ai mund të përfshijë masat e mbrotjes nga 
përmbytjet dhe përpjekjet për zbukurim (dekorim). 
04740 Projekte zhvillimi  Administrim i çështjeve dhe shërbimeve që kanë të 

bëjnë me ndërtimin, zgjerimin, përmirësimin, 
funksionimin dhe mirëmbajtjen e strukturave për 
kontrollin e përmbytjeve. 

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

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

 Mbledhje dhe botim i statistikave vendore për 
turizmin. 

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

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

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    
01xyz    
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i stafit 7 7 7  
     
     
 
 
Tavani i përgjithshëm i 
programit    

16,308 16,608 17,308 

Shpenzimet bruto 17,196 22,604 18,881 16,308 16,608 17,308 
Të ardhurat e programit 2,905 3,008 1,104 1,104 1,104 1104 
Shpenzimet neto 14,291 19,596 17,777 15,204 15,504 16204 

Programi buxhetor i bashkisë

Programi 16 04760

Zhvillimi i Turizmit 0675866911 Nevila Manga

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Përmirësimi i shërbimit në 

sektorin e turizmit

Numri i turistëve (numri personave 

të akomoduar në hotele) – rritja në 

%

#DIV/0! -88% 733% -100% #DIV/0!

Rritja e të ardhurave të 

bashkisë nga turizmi

Të ardhurat nga taksa e hoteleve 

kundrejt totalit të të ardhurave nga 

taksat  vendore (në %)

#DIV/0! -87% 485% -100% #DIV/0!

Buxheti alokuar për ngritjen e zyrës 

/ ose përmirësimin e shërbimit të 

saj (ndryshimi në %)

- Sistem zyra informacioni

#DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #REF!

- Numri i turistëve që marrin 

informacion
100% 65% 6% -100% #DIV/0!

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Numri i turistëve (i personave) të 

akomoduar në hotele
          50,000             6,000             50,000 

35 lek/nate qendrimi

2
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në 

hotel në 000/Lekë
            4,000                 513                3,000 

3
Numri i turistëve që marrin 

informacion nga zyra
100 200 330 350

3.1
Nga keta:  Nga udherrefyes te 

trajnuar
0 30 30

Te dhena te pergjithshme 4

Buxheti alokuar për turizmin, 

ngritjen/funksionimin e zyrës së 

informacionit ose përmirësimin e 

shërbimit të saj

-               -               -                  

5
Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin e 

BV në 000/Lekë
            1,800             2,073                2,100 

Niveli synuar / vitet

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Rritja e ekonomisë vendore përmes 

turizmit lokal (sipas karakteristikave të 

zonës, malor; historik; kulturor; detar; 

kulinar, etj.)

Përmirësimi i klimës vendore 

për turizëm

Të ardhurat nga veprimtaritë e 

turizmit kundrejt  të ardhurave të 

përgjithshme të NJQV-së 

Rritja e turizmit 

Përmirësimi i shërbimit të 

promovimit turizmit 

(Efiçienca buxhetore e 

shërbimit)

Qëllimi Programit 

Treguesi performancës që 

mat arritjen e qëllimit të 

programit

Koha është afatgjatë / në nivel 

impakti (përtej PBAs)

Objektivat e programit Treguesit e performancës Njësia Matëse



BUXHETI VITIT 2021 - BASHKIA DIBËR 
 

 75 
            Adresa:Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi, Albania,nr.tel.& fax. 00355 218 229 37  e-mail: 
bashkiadiber@gmail.com   
 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
   

13,908 14,208 14,208 
Investimet kapitale 13,196 6,436 1,140 

  
1000 

 
Komente 
 
 
 

051: Menaxhimi i mbetjeve 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e 
rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. 
05100 Menaxhimi i mbetjeve  Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose 

mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit 
dhe eliminimit të mbetjeve. 

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

 Fshirje e rrugëve dhe pastrim i parqeve etj. 
 
Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi i 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz Rehabilitimi i fushës së mbetjeve 2020 2021 
01xyz Blerje automjet për pastrimin e mbetjeve 2020 2021 
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 
Numri i stafit 45 45 45 45 
     
     
 

Programi buxhetor i bashkisë

Programi 17 05100

Menaxhimi i mbetjeve 0682611943 Antike

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt 

totalit të popullatës në njësinë administrative 

(bashki) në %

73% 74% 51% 78% #REF! #REF!

- % e territorit të mbuluar me shërbim 49% 55% 55% 60% #REF! #REF!

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të 

mbetjeve urbane në qytet  dhe 

Nj.Administrative

0

Nga kjo: Frekuenca ne qytet/ndryshimi here ne 

jave
                   -                      -                            -   4

Nga kjo: Frekuenca ne fshat/ndryshimi here ne 

jave
                   -                      -                            -   0

Efiçienca buxhetore për ofrimin e 

shërbimit:

- Shpenzime për 1 tonë mbetje të 

menaxhuar

- Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt 

sasisë totale të mbetejve të menaxhuar (Lekë 

për 1 tonë mbetje (kosto operative dhe 

mirëmbajtje plus investime)

                         -   0.00             3,419                   2,729 #REF! #REF!

Permiresimi I menaxhimit dhe 

administrimit te mbetjeve:

- Mbulimi kostos së shërbimit nga te 

ardhurat nga tarifa)

-Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit 

kundrejt shpenzimeve korente/operative të 

mbetjeve urbane (në %)

#DIV/0! #DIV/0! 46% 83% #DIV/0! #REF!

- Norma e mbledhjes së tarifës së 

shërbimit 

-Raporti shuma totale e mbledhur  nga tarifat 

kundrejt shumes se faturuar per klientët (në %)
#DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #REF! #REF!

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1 Popullsia e mbuluar me shërbim                 56,667           57,379           39,300                 60,000                 65,200                 78,000 

2 Sipërfaqe e mbuluar me shërbim në Km katror                       490                 550                 550                       600                       700                       700 

3
Të ardhurat e realizuara nga tarifat e shërbimit 

të mbetjeve (000/leke)
                21,645           24,951           12,415                 18,800                 24,951                 24,951 

3.1 Nga kjo: Te ardhura nga familjet           10,868             1,311                   7,650 

4
Sasia totale të mbetejve të menaxhuara 

(mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë
                  8,400             8,480             7,900                   8,300                   8,950 9000

5
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të 

mbetjeve urbane:

                                                                      5.1  Frekuenca ne qytet/here ne jave                           7                     7                     7                           7 

5.2 Frekuenca per NjA te tjera /Herë në Javë 1 1 1 1 7 7

5.3 Frekuenca per NjA Maqellare/here ne jave 3 3 3 3 7 7

Te dhena te pergjithshme 6 Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë                 77,135           77,135           77,135                 77,135 #REF! #REF!

6.1 - Urbane 19,024              19,024         19,024         19,024               #REF!

6.2 - Rurale 58,111              58,111         58,111         58,111               #REF!

Sipërfaqe totale e bashkisë në Km2 1001 1001 1001 1001 1001 1001

7
Nga kjo: Sipërfaqe totale urbane/ ne qytet (km2)                         20                   20                   20                         20 

8

Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit 

të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo 

investimet) në 000/Lekë

          27,013                 22,648 

 Thesari / 

Financa 

bashkisë 

9
Shuma totale e faturuar për shërbimin e 

menxhimit të mbetjeve në 000/Lekë
 ?  ? 

9.1
- Nga kjo: Shuma totale e faturuar për familjet 

per shërbimin e menxhimit të mbetjeve në000/ 

Lekë

 ?  ? 

Njësia Matëse

Qëllimi Programit 

Përmirësimi i cilësisë së 

mjedisit

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit:

- Rritja e frekuencës së mbledhjes së 

mbetjeve bashkiake

Rritja e mbulimit me shërbim

Përmirësimi i menaxhimit 

të integruar të mbetjeve 

urbane

Niveli synuar / vitet

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Objektivat e programit Treguesit e performancës

Treguesi performancës që mat 

arritjen e qëllimit të programit

Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej 

PBAs)

Mbulimi i gjithë territorit të bashkisë 

me menaxhim të mbetjeve bashkiake
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t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

21.953 21.953 21.953 

Shpenzimet bruto 40,227 59,662 53,883 
   

Të ardhurat e programit 40,227 21,645 30,362 
   

Shpenzimet neto - 38,017 23,521 
   

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
   

20.992 20.992 20.992 
Investimet kapitale 2,000 3,680 

    
 
 
 
Komente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

064: Ndriçimi i rrugëve 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve në bashki. 
06440 Ndriçim rrugësh  Administrim, instalim, vënie në funksionim, 

mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve 
 
Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    
01xyz    
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
Numri i stafit 8 8 8 8 
     
     
 

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

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

13.326 13.326 13.326 

Shpenzimet bruto 7,100 11,520 6,819 
   

Të ardhurat e programit 7,100 7,100 6,819 
   

Shpenzimet neto - 4,420 - 
   

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
   

6.126 6.126 6.126 
Investimet kapitale 

      
 
 

Programi 25 06440

Ndriçimi i Rrugëve 0688514986 Abdi Hoxha

Bashkia ofron sigurinë në 

komunitet

Përmirësimi i cilësisë së 

jetës së komunitetit

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Rritja e mbulimit të 

territorit me ndriçim 

publik

Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar 

me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar 

me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes 

publike të bashkisë (në %)

0.06% 0.07% 0.10% 0.10% 77.9% 79.9%

Përmirësimi i efiçiencës 

së buxhetit të bashkisë 

për shërbimin e ndriçimit 

publik

000/Lekë të shpenzuara për 1 km2 hapësirë 

publike të ndriçuar / Shpenzime operative 

dhe mirëmbajtje plus investime (per 

ndricimin e hapesirave publike) kundrejt 

sipërfaqes totale të ndriçuar

           10,475           27,379           16,499        13,194                -                  -   

Përmirësimi i mbulimit të 

kostove nga tarifa e 

shërbimit

000/Lekë të ardhura nga tarifat për 

ndriçimin e hapësirave publike kundrejt 

totalit të shpenzimeve të bashkisë për 

mbulimin me ndriçim (raporti në %)

100% 32% 16% 34% #DIV/0! #DIV/0!

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar 

me ndriçim  në  Km2
0.65 0.69 0.96 1.01 780 800

4,500    fatura ndricim
2

Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e 

hapësirave publike ne 000/Leke
             6,819             5,981             2,607           4,490         5,981         5,981 

Te dhena te pergjithshme
3

Sipërfaqe publike e bashkisë (total 

sipërfaqe) në  Km2              1,001             1,001             1,001           1,001         1,001         1,001 

1,500    mirembajtje

4

Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus 

investime (për ndricimin e hapësirave 

publike) në 000/Lekë

             6,809           18,891           15,839        13,326                -                  -   

Treguesi performancës që 

mat arritjen e qëllimit të 

programit

Koha është afatgjatë / në nivel impakti 

(përtej PBAs)
Qëllimi Programit 

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Objektivat e programit Treguesit e performancës Njësia Matëse

Niveli synuar / vitet

Hapësirat publike janë të ndricuara 

për të garantuar siguri në 

komunitet
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Komente 
 
 
 
 
 

081: Shërbimet rekreative dhe sportive 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe 
sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.  
08120 Parqet  Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura 

për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje 
dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë 
jotregtare 

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

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

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

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

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    
01xyz    
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 
Numri i stafit 16 16 10  
     
     
 
Informacion financiar  
 

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

Tavani i përgjithshëm i 
   

22.247 22.247 22.247 

Programi 27 08130

Sport dhe argëtim 0696622699 Olsa Feta

Bashkia mbështet 

organizimin e 

eventeve sportive 

Përmirësimi i shërbimeve 

të argëtimit dhe sportit 

për komunitetit vendor

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Shtimi i hapësirave të 

bashkisë për veprimtari:

- Çlodhëse dhe argëtuese 

(parqe, plazhe, kampingje 

dhe vendqëndrimet 

përkatëse) të ofruara në 

bazë jotregtare;

Metra katror hapësira – rritja në % 

kundrejt vitit të kaluar:

- Çlodhëse dhe argëtuese

  

9% -26% 0% 35% 0%

Strukturave për veprimtari 

ose ngjarje sportive (fusha 

lojërash, fusha tenisi, 

pishina noti, korsi vrapimi, 

ringje boksi, pista 

patinazhi, palestra etj.); 

- Struktura për veprimtari sportive 

(diferenca nga njëri vit në tjetrin)
-1 -34 0 35 1

Total shpenzime për veprimtarinë sportive 

kundrejt numrit total të  banorëve 

rezidente (leke/banor)

                    -           577,590     4,365,018        5,170,844                        -                          -   

Rritja në % e të ardhurave nga eventet 

kundrejt vitit të kaluar 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Përmirësimi i shërbimeve  

sportive

Numri i biletave të shitura – rritja në % 

kundrejt vitit të kaluar
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në 

metra katror)
             3,200             3,500             2,600                 2,600                 3,500                 3,500 

2

Numri i strukturave për veprimtari 

sportive(f.futbol, palestra volejboll dhe 

mundje, stervitjes, tenis etj)

                   40                   39                      5                         5                       40                       41 

3 Të ardhura nga eventet sportive në Lekë                     -                      -                      -                          -                          -                          -   

4
Numri i biletave per eventet/veprimtari 

sportive
                    -                      -                      -                          -                          -                          -   

Te dhena te pergjithshme 4 Popullsia totale e bashkisë            77,135           77,135           77,135              77,135                        -                          -   

3
Shpenzime për mbështetjen e 

veprimtarive sportive në 000/Lekë
                    -             22,526           21,825              25,854                        -                          -   

Niveli synuar / vitet

Treguesi performancës që 

mat arritjen e qëllimit të 

programit

Koha është afatgjatë / në nivel impakti 

(përtej PBAs)
Qëllimi Programit 

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Rritja e eficiencës së 

mbështetjes buxhetore të 

veprimtarive sportive dhe 

argëtuese:

- Rritja e mbështetjes për 

ekipet përfaqësuese të 

bashkisë në veprimtaritë 

sportive; 

- Rritja e të ardhurave nga 

eventet e organizuara 

Përmirësimi i 

hapësirave argëtuese 

dhe sportive

Objektivat e 

programit
Treguesit e performancës Njësia Matëse
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programit 
Shpenzimet bruto 13,170 12,849 13,255 

   
Të ardhurat e programit 

      
Shpenzimet neto 13,170 12,849 13,255 7.548 7.548 7.548 
Pagat dhe sigurimet shoqërore 

      
Investimet kapitale 

      
 
 
 
Komente 
 
 
 

082: Shërbime kulturore 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në 
bashki. 
08220 Trashëgimia kulturore, 

monumentet, kopshtet 
zoologjike e botanike dhe 
bibliotekat 

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

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

08280 Muzetë teatrot dhe 
ngjarjet kulturore 
 

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

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

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

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    
01xyz    
 



BUXHETI VITIT 2021 - BASHKIA DIBËR 
 

 82 
            Adresa:Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi, Albania,nr.tel.& fax. 00355 218 229 37  e-mail: 
bashkiadiber@gmail.com   
 

 
 
Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 
Numri i stafit 28 28 28 28 
     
     
 
 

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

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

19,157 19,807 20,300 

Shpenzimet bruto 17,196 18,490 18,507 19,157 19,807 20,300 
Të ardhurat e programit 

      
Shpenzimet neto 17,196 18,490 18,507 19,157 19,807 20300 
Pagat dhe sigurimet shoqërore 

   
15,787 16,287 16,500 

Investimet kapitale 3,646 684 450 900 1,050 1200 

Programi 28 08220

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 068 8393420 

Bashkia zbaton politika të 

mbrojtjes së trashëgimisë 

kulturore dhe organizimin e 

eventeve artistike dhe kulturore

Përmirësimi i jetës kulturore në 

komunitet

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Përmirësimi i mbrojtjes së 

trashëgimisë, i jetës kulturore dhe 

artistike në bashki

Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të 

mbështetura me fondet e bashkisë – rritja në 

% kundrejt vitit të kaluar

0% -11% 0% 13% 0%

Rritja e të ardhurave nga muzetë, teatrot, 

eventet kulturore, kopshtet zoologjike; 

botanike etj (në % kundrejt vitit të kaluar)

-100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Fonde buxhetore të shpenzuara për një 

institucion të trashëgimisë kulturore – raporti 

fonde buxhetore kundrejt numrit total të 

institucioneve të trashëgimisë  000/Leke / 

institucion

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rritja e përfituesve të shërbimeve:

- Teatro;

- Kinema

-Muze;

-Evente Kulturore;

-Kopshti botanik; zoologjik

Numri i biletave të shitura (ndryshimi në % 

total bileta të shitura në vitin korent kundrejt 

vitit të kaluar)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të 

mbështetura me fondet e bashkisë
9 9 8 8 9 9

2
Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën 

administrimin e bashkisë
0 0 0 0 0 0

3
Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet 

kulturore, qera në 000/Lekë
72.4 0 0 0

4

Numri i institucioneve kulturore (tetater, 

kinema, muze,qendra polifunksionale e 

kreativitetit te kultures/biblioteka e re)

62 87 3 3 87 87

5

Numri i biletave të shitura për evente 

kulturore të organizuara nga bashkia 0 0

Te dhena te pergjithshme
6

Buxheti alokuar për institucionet kulturore në 

000/Lekë
        145,522         213,619         125,376                    89,205             92,584              93,805 

Niveli synuar / vitet

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Përmirësimi i shërbimeve 

kulturore

Përmirësimi efiçiencës buxhetore për 

mbështetjen e trashëgimisë kulturore 

dhe jetës artistike kulturore në bashki

Objektivat e programit Treguesit e performancës Njësia Matëse

Treguesi performancës që mat arritjen 

e qëllimit të programit

Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej 

PBAs)
Qëllimi Programit 
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Komente 
 
 
 

091: Arsimi bazë dhe parashkollor 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke 
mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë. 
09120 Arsimi bazë përfshirë 

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

fëmijëve dhe stafit mbështetës 

 Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve 
 

 

Programi 29 09120

Arsimi bazë dhe parashkollor 068 4040468 Leonora Mazari

Popullatë e arsimuar Zvogëlimi i numrit të popullsisë 

analfabete

(Përqindja e qytetarëve që nuk mund 

të lexojnë dhe shkruajnë)

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Rritja e frekuentimit të sistemit 

parashkollor:

Tërheqja e fëmijëve në sistemin 

parashkollor (nga të cilët)

Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin 

parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në 

moshën 3-6 vjeç (në %)

#DIV/0! #DIV/0! 60% 59% #DIV/0! #DIV/0!

- Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës 

mësimor – raporti numrit të 

mësuesve/edukatoreve kundrejt numrit total të 

femijeve në arsimin parashkollor

0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06

- Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti 

numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të 

klasave në arsimin bazë

11.9 76.1 71.7 70.8 76.1 76.1

Efiçienca buxhetore për 

përmirësimin e shërbimit arsimor 

bazë

Raporti i shpenzimeve operative për mirëmbajtjen 

dhe investimet në institucionin e arsimit bazë 

kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit 

bazë dhe parashkollor (000/leke/institucion)

                   1,457                              1,226                                     -                             1,216                  1,226                                 1,226 

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin 

parashkollor (3-6 vjec)
                   2,140                              1,981                              2,024                           2,000                  1,983                                 1,984 

2 Numri i mësuesve në sistemin parashkollor                        129                                 122                                 132                               132                      122                                     122 

3 Numri klasave në sistemin parashkollor                        105                                    96                                    96                                 96                        96                                       96 

4
Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 

9 vjeçar)
                   7,685                              7,301                              6,885                           6,800                  7,301                                 7,301 

5
Numri i mësuesve në sistemin  arsimor bazë (arsimi 

9 vjeçar)
                       646                                 663                                 663                               663                      663                                     663 

6
Numri klasave në sistemin  arsimor bazë (arsimi 9 

vjeçar)
                       459                                 482                                 482                               482                      482                                     482 

Te dhena te pergjithshme
7 Numri total i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç, RRCivil                              3,375                           3,375 

8
Numri i ndërtesave funksionale të arsimit 

parashkollor dhe atij bazë
116 116 117 117 116 116

9

Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe 

investimet në institucionin e arsimit parashkollor 

dhe atij bazë (në 000/Lekë)

               169,058                         142,222                      142,222              142,222                             142,222 

Niveli synuar / vitet

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Treguesi performancës që mat 

arritjen e qëllimit të programit

Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej 

PBAs)

Objektivat e programit Treguesit e performancës Njësia Matëse

Bashkia ofron kushte për 

përmirësimin e arsimit 

bazë (9 vjeçar) dhe 

parashkollor 

Mësimi në klasat e arsimit bazë 

zhvillohet sipas standardit kombëtar:

- Mësues për nxënës

- Nxënës në klasë

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

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    
01xyz    
 
Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 
Numri i stafit  191 191 191 191 
     
     
 

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

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

169,214 174,372 185,246 

Shpenzimet bruto 144,216 194,723 169,058 169,214 174,372 185,246 
Të ardhurat e programit 105,000 168,409 142,446 142,446 142,446 142446 
Shpenzimet neto 39,216 26,314 26,612 26,768 31,926 42800 
Pagat dhe sigurimet shoqërore 

   
147,135 147,135 147,376 

Investimet kapitale 15,339 8,549 1,429 
 

4,822 2000 
 
 
Komente 
 
 
 

092: Arsimi i mesëm 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe 
duke paguar rrogat e stafit mbështetës. 
09231 Arsimi i mesëm i 

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

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

 
Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 



BUXHETI VITIT 2021 - BASHKIA DIBËR 
 

 85 
            Adresa:Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi, Albania,nr.tel.& fax. 00355 218 229 37  e-mail: 
bashkiadiber@gmail.com   
 

projektit 
01xyz    
01xyz    
 

 
 
Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 
Numri i satfit 14 14 14 14 
     
     
 

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

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

13.832 13.832 18.832 

Shpenzimet bruto 42,424 32,448 41,741 
   

Të ardhurat e programit 42,424 31,444 40,692 
   

Shpenzimet neto - 1,004 1,049 
   

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
   

9.495 9.495 9.495 
Investimet kapitale 

      

Programi 30 09230

Arsimi i përgjithshëm (mesëm)

Popullatë e arsimuar Rritja e viteve të shkollimit për 

qytetarët shqiptarë

(Numri mesatar i viteve të 

shkollimit të popullatës)

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Përmirësimi i tërheqjes së 

nxënësve që mbarojnë arsimin 

bazë në arsimin e mesëm

Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e 

arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të 

nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 

vjeçar)_ne %

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Mësimi në klasat e arsimit të 

përgjithshëm të mesëm zhvillohet 

sipas standardit kombëtar (në 

sistemin publik)

Numri mesatar i nxënësve në klasë 

– Raporti numri total i nxënësve në arsimin e 

mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin 

e mesëm publik

34 26 24 24 26 26

Efficienca e shërbimit të arsimit të 

përgjithshëm (mesëm)

Lekë të shpenzuara për një nxënës në shkollën e 

mesme (shpenzime operative dhe mirëmbajtje) 

kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e 

mesëm publik

             1,744           62,986           65,966             71,815                 5,416                 5,416 

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e 

mesëm (viti 10-12)
             2,477             2,302             2,089               2,100                 2,302                 2,302 

2
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e 

mesëm (viti 10)

4
Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm 

(viti 10-12)
151 159 159 159 159 159

5 Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm 73 87 87 87 87 87

Te dhena te pergjithshme 6 Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm 73 87 87 87 87 87

Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-

vjeçar)

7

Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe 

investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në 

00/Lekë)

             4,319         144,994         137,803           150,812               12,468              12,468 

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Objektivat e programit Treguesit e performancës Njësia Matëse
Niveli synuar / vitet

Treguesi performancës që mat 

arritjen e qëllimit të programit

Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej 

PBAs)

Bashkia ofron kushte për 

përmirësimin e arsimit të 

përgjithshëm (mesëm)

Qëllimi Programit 
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Komente 
 
 
 

101: Sëmundje dhe paaftësi 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon ndihmën në para ose në natyrë për personat e sëmurë apo të paaftë, për të 
kompensuar humbjen e të ardhurave nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar 
akomodimin e tyre dhe për të mbështetur integrimin e tyre në tregun e punës dhe në jetën 
shoqërore. 
10140 Kujdesi social për 

personat e sëmurë dhe me 
aftësi të kufizuara 

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

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

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

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

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

për skema të tilla të mbrojtjes shoqërore 
 
Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    
01xyz    
 

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

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

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

373,861 381,338 385,200 

Programi 32 10140

Kujdesi social për të sëmurë dhe PAK

Bashkia administron,  organizon dhe 

mbështet skemave të mbrojtjes 

shoqërore

Përmirësimi i kushteve të jetesës së PAK

Numri i skema / institucioneve që ofrojnë 

shërbime për personat e sëmurë dhe PAK

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Perfitimi monetar (në lekë) për persona të 

sëmurë dhe PAK
0.00 0% 0% 0% 0% 0%

Nr. Personave të mbështetur me pagesë 

invaliditeti_ndryshimi ne %
7% 149% 1% -55% 6%

Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për 

personat me aftësi të kufizuar në qendrat 

rezidenciale 

Shpenzimet totale kundrejt numrit total te 

personave te mbeshtetur PAK Lekë për 

person (kosto operimi ne qendrat) – rritja 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nr. personash me aftësi të kufizuara të 

akomoduar në qendrat e shërbimeve 

sociale – Rritja vjetore në %

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Numri shërbimeve të ofruara për persona 

PAK në shtëpi. Rritja vjetore në %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Numri i personave të mbështetur me 

pagesë invaliditeti, PAK
             1,347                     1,447                     3,600                      3,620                      1,647                      1,747 

Ditore/PAK femije 18 vjec

2

Numri i personave me aftësi të kufizuara 

të akomoduar në qendrat e shërbimeve 

sociale

0 0 0 0 0 0

3
Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të 

në shtëpi-familje
0 0 0 0 0 0

Te dhena te pergjithshme

4

Shpenzimet totale për mbështetjen e 

personave PAK (invalide, Pak etj) në kesh  

000/Lekë

                           -                              -                               -                               -                               -                               -   

5

Fonde te shpenzuara per M&O dhe 

investime per qëndra residenciale për  

PAK

                           -                              -                               -                               -                               -                               -   

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK 

realizohet sipas standardit kombëtar për 

këto shërbime

Shtimi i shërbimeve / numri i personave 

përfitues si Persona me aftësi të kufizuar 

të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve

Objektivat e programit Treguesit e performancës Njësia Matëse

Sistem i kujdesit social për personat e 

sëmurë dhe PAK efikas 

Niveli synuar / vitet

Treguesi performancës që mat arritjen e 

qëllimit të programit

Koha është afatgjatë / në nivel impakti 

(përtej PBAs)
Qëllimi Programit 
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Shpenzimet bruto 359,344 359,344 366,531 373,861 381,338 385,200 
Të ardhurat e programit 359,344 359,344 366,531 373,861 381,338 385201 
Shpenzimet neto - - - - - -1 
Pagat dhe sigurimet shoqërore 

      
Investimet kapitale 

      
 
 
Komente 
 
 
 

107: Kujdesi social 

Struktura përgjegjëse 
Vështrim i përgjithshëm i programit 
Programi mbulon kontributet monetare si një mbështetje ekonomike dhe shërbime shoqërore 
për familjet dhe individët që nuk mund të arrijnë të ardhura minimale 
10770 Ndihma Ekonomike 

(Asistencë Shoqërore) 
 Të ardhura në para për grupe të ndryshme familesh 

dhe individësh në nevojë 
 
Projekte të rëndësishme (maks. 3) 
Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01xyz    
01xyz    
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
     
     
     
 

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

Tavani i përgjithshëm i 
programit    

454,504 463,595 475,323 

Programi 36 10661

Strehimi social

The municipality develops and 

implements social housing 

policies

Improved social housing 

service

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Numri personave të mbështetur me strehim social

Sipas kategorive (raporti në % viti  korent kundrejt vitit të kaluar): #DIV/0! #DIV/0! 27% -100% #DIV/0!

1.Numri  i  familjeve që përfitojnë  bonus strehime,  (merren para 

kesh për nje kontrate qeraje) 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. Banesa sociale me kosto të ulët, (enti i  banesave) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.Numri i  familjeve qe perfitojne banesa sociale me qera #DIV/0! #DIV/0! 27% -100% #DIV/0!

4. Numri i  familjeve perfituese nga subvencionimi i   interesave të 

kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta për shtëpi)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Kosto e bashkisë për programin e strehimit social kundrejt 

numrit total të përfituesve nga (Lekë / përfitues):

Qeraja financiare #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Banesa Sociale #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Të ardhurat nga banesat sociale (Rritja në %): #DIV/0! #DIV/0! 9% -100% #DIV/0!

Të ardhurat nga qeraja financiare #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale #DIV/0! #DIV/0! 9% -100% #DIV/0!

Objective 2. .....

Objective 3. .....

Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1
Numri personave të mbështetur me strehim social sipas 

kategorive:
0 0 26 33 0 0

1.1
-          Numri  i familjeve që përfitojnë  bonus strehime,  

(merren para kesh për nje kontrate qeraje)

1.2 -          Banesa sociale me kosto të ulët, (enti i banesave)

1.3
-          Numri i familjeve qe perfitojne banesa sociale me 

qera
26 33

1.4

-Numri i subvencionimit të interesave të kredive nga 

shteti për familjet në nevojë (hua e butë për 

shtëpi)/numri

2 Te ardhurat nga strehimi social në 000/Lekë 0 0             1,188                         1,300 0 0 0

2.1 Të ardhurat nga qeraja financiare (në 000/ Lekë)

2.2 Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (në 000/Lekë)             1,188                         1,300 

Te dhena te pergjithshme
3

Fonde të alokuara si mbështetje e bashkisë për strehim 

social në 000/Lekë
                    -                      -                      -                                  -                            -                           -   

(Percakto sa eshte huaja e 

marre)
3.1 Qeraja financiare                    -                                  -                            -                           -   

3.2 Shtëpi sociale                    -                                  -                            -                           -   

Niveli synuar / vitet

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet

Rrija e efiçiences e 

mbështetjes se strehimit 

social nga bashkia

Rritja e të ardhurave nga 

shërbimi i banesave sociale 

të bashkisë

Municipality provides social 

housing for vulnerable 

categories 

Përmirësimi i  strehimit dhe 

komoditeteve të komunitetit:

Rritja e përfituesve të 

programeve  të strehimit social:

Objektivat e programit Treguesit e performancës Njësia Matëse

Qëllimi Programit 

Treguesi performancës që 

mat arritjen e qëllimit të 

programit

Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)



BUXHETI VITIT 2021 - BASHKIA DIBËR 
 

 90 
            Adresa:Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi, Albania,nr.tel.& fax. 00355 218 229 37  e-mail: 
bashkiadiber@gmail.com   
 

Shpenzimet bruto 436,856 436,856 445,593 454,504 463,595 475,323 
Të ardhurat e programit 436,856 436,856 445,593 454,504 463,595 475323 
Shpenzimet neto - - - - - 0 
Pagat dhe sigurimet shoqërore 

      
Investimet kapitale 

      
 
 
 
Komente 
 
 

6. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë  
 

6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime 

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

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

 
Tabela mbi zbatimin e strategjisë  
Fusha prioritare Masa strategjike Statusi 
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7. Shtojcë 
 

7.1 Regjistri i aseteve  

 
Asetet financiare (duke përfshirë aksionet) 
 
Burimi i informacionit: Departmenti i Financës / Thesari 
Asetet financiare 
  
  Njësia Vlera kontabël Vlera e tregut 
Asetet monetare        
        
        
        
Hua       
        
        
        
Kapitale       
        
        
        
        
Të tjera       
        
        
        
        
.       
 
Asetet jofinanciare (duke përfshirë pjesëmarrjet) 
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Burimi i informacionit: regjistri i aseteve  
Asete jofinanciare  
  
  Njësia Vendndodhja Vlera kontabël Vlera e tregut 
Tokë         
          
          
          
          
          
          
Objekte         
          
          
          
          
          
Të tjera         
          
          
          
          
          
          
          
 
Shitje ose blerje asetesh 
Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 
Shitje dhe blerje asetesh planifikuar për vitin e ardhshëm 
  

    

Shitje e planifikuar 
Njësia 

Blerje e planifikuar 
Njësia 

Vëllimi 
financiar 
volume 
+ për shitje 
- për blerje 

Asete financiare          
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Asete të palëvizshme 
materiale Tokë       
          
          
          
          
  Objekte       
          
          
          
  Të tjera       
          
          
          
Asete të palëvizshme 
jomateriale         
          
          
          
          

 
        

7.2 Hua (debit) 

 
Huadhënësi Vëllimi Monedha Shkalla e 

interesit  
Data e 
huamarrjes  

Maturimi Rreziqet 
potenciale 

       
       
       
       
       
       
Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 

7. 3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar 

I garantuari Vëllimi financiar i 
garancisë 

Data e mbarimit të 
garancisë 
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Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 

7. 4 Kontratat Leasing 

Qiradhënësi Objekti i 
marrë me 
qira  

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

Numri 
dhe masa 
e 
pagesave 

Datat e 
pagesave 

Shkalla e 
interest 
vjetor 

Programi 

       
       
       
       
Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 

7.5 Kontratat Qiraje 

Qiradhënësi Objekti i 
marrë me 
qira  

Numri dhe 
masa e 
pagesave  

Datat e 
pagesave  

Shkalla e 
interest 
vjetor  

Qëllimi Programi 

       
       
       
       
Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 

7. 6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing) 

Organizata Qëllimi i 
kontratës 

Kohëzgjatja e 
kontratës 

Rezultatet Kostot vjetore 
për NJQV-të 

     
     
     
     
 

7.7 Konçesione dhe PPP 

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

Kohëzgjatja e 
koncesionit 

Kompensimi 
vjetor për NJQV-
të, tarifë 

    
    
    
    
 

 PPP 

Organizata Forma 
ligjore  

Kapitali 
total 

Pjesa e 
NJQV-
së 

Qëllimi i 
PPP 

Shpërndarje 
tek NJQV-
ja 

Kontribut 
nga 
NJQV-ja 

Përfaqësuesi  
i NJQV-së  

        
        
        
        
 

7.8 Shoqëritë në pronësi të bashkisë 

Organizata Forma 
ligjore 

Kapitali 
total  

Pjesa e 
NJQV-
së 

Qëllimi i 
PPP  

Shpërnadrje 
tek NJQV-
ja 

Kontribut 
nga 
NJQV-ja  

Përfaqësuesi  
i NJQV-së  

        
        
        
        

 

7.9 Paketa fiskale 

 
Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën 
 

7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale  

 
Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën 
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7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përllogaritjes së të ardhurave 

 
Shembull: Të ardhurat janë përllogaritur për çdo burim të ardhurash veç e veç, bazuar në të 
dhënat historike. Duke ndjekur metodologjinë e IPF (Instrumenti i Planifikimit Financiar), 
përllogaritja e të ardhurave të veta merr parasysh ndikimin e rritjes ekonomike, të rritjes së 
popullsisë, ndryshimet rregullatore, ndryshimet e nielit të taksave dhe shfrytëzimin e përmirësuar 
të potencialit të taksave. Për të ardhurat nga qeveria qendrore, përllogaritja është bazuar në 
informacionin nga Ministria e Financave.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Përgjegjëse Finance                                                                                     Drejtor Ekonomik 
  Mesnur Shehi                                                                                             Lorenc CIBAKU 
 
 

Kryetari i Bashkisë 
Dionis IMERAJ 


