
 

 

   

R  E  P  U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë  
 BASHKIA KOLONJË 

                                                       KËSHILLI I BASHKISË 
 

VENDIM 

NR 171 DATË  23/12/2020 

 

PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË KOLONJË PËR VITIN 2021 

 

Në mbështetje  të ligjit  nr  139/2015  “Për   qeverisjen vendore”  neni  54  “Detyrat  dhe kompetencat e Këshillit  

Bashkiak  “ gërma dh, ligji  nr 9936  datë 26.06.2008  “Për  menaxhimin e sistemit  buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” neni 32 “Pregatitja  dhe miratimi i buxheteve  vendore” ligji nr   68/2017 ‘ Për  financat e Vetqeverisjes  

vendore”  për  buxhetin   2021  dhe  shkresën e Ministrisë  së  financave  nr  prot , 19697,  datë  20.10.2020  

“Dërgohet  për  njoftim  transferta  e pa  kushtëzuar  e përgjithëshme  dhe sektorIale  për vitin 2021.  Administrate 

e bashkisë , grupen e manaxhimit të programeve dhe Kryetari I bashkisë Kolonjë në mbledhjen e datës 23.12.2020  

V E N D O S I : 

Propozon   Buxhetin  e  Bashkisë    Kolonjë  për  vitin     2021  si  më  poshtë: 

A. Totali I Burimeve      Në  /000 lekë 

Nr Emërtimi I të Ardhurave  000/lekë % ndaj I+II+III 

1 Transferta e  Pakushtëzuar   2021 122.401 40.28 

2 Buxheti   Pavarur   2021 ( të ardhurat nga taksat dhe tarifat 

vendore) 

80.470 26.48 

3 Të mbartura nga     2020                      0  

 Shuma   I 202.871  

II Transferta e e Pakushtëzuar sektoriale    2021    98.745 32.49 

1 Arsimi   parashkollor      33.966  

2 Arsimi parauniversitar 4.090  

3 Administrimi i pyjeve 12.270  

4 Rrugët Rurale  8.895  

5 Ujitja dhe kullimi 16.195  

6 Mbrojtja nga zjarri 13.612  

7 Konvikti  e  Arsimi   Parauniversitar       9.717  

III Transferta specifike  2.271 0.75 

1 Mbrojtja sociale  2.271  



 Shuma I+II+III 303.887 100 

IV Donacion nga UNDP 335  

V Investime  në  process   (F R ZH  )   219.819  

VI Investime në process nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë 3.531  

    TOTALI      I+II+III+IV  ( Totali   I  Burimit të të ardhurave  ) 527.572  

 

B. Totali i shpenzimeve i ndarë sipas zërave (sipas artikujve buxhetorë) dhe sipas burimeve të financimit  

Artikull  Emërtimi I shpenzimeve  Lekë %  

600 Fond page   150.806 49.62 

 Fond page  nga transferta e pakushtëzuar  55.796 37 

 Fond page  nga të ardhurat e veta  32.871 21.80 

 Fond page  nga transferta pakushtëzuar sektoriale 62.139 41.20 

601  Fond për  Sigurimet shoqërore  26.150 8.60 

 Fond për Sigurimet shoqërore nga trsferta e pakushtëzuar  14.991 57.33 

  Fond për Sigurimet shoqërore nga trsferta e pakushtëzuar 

sektoriale 

11.159 42.67 

602 Shpenzimet operative                        91.934 30.36 

 Shpenzimet operative  nga trsferta e pakushtëzuar 36.614 39.61 

 Shpenzimet operative  nga të ardhurat e veta  39.799 43.06 

 Shpenzimet operative  nga trsferta e pakushtëzuar sektoriale 15.521 17.33 

609 Fondi I emergjencës dhe fondi reserve dhe kontigjencë 5.671 1.87 

 Fondi i reserveë dhe kontigjencë nga trasferta e pakushtëzuar 3.000 52.9 

 Fondi i reserveë dhe kontigjencë nga të ardhurat e veta nga të 

ardhurat e veta 

400 7.05 

 Fondi I emergjencës nga trasferta specifike 2.271 40.05 

231 Investime                                    29.326 9.64 

 Investime nga nga trasferta e pakushtëzuar 12.000  

 Investime nga të ardhurat e veta 7.400  

 Investime nga trasferta e pakushtëzuar sektoriale  9.926  

 Totali I shpenzimeve  303.887 100 

602 Donacion nga UNDP 335  

231 Investime  në  process   (F ZH R  )   219.819  

231 Investime në process nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë 3.531  



 Shuma totale  527.572  

 

Shuma e burimeve  = 527.572 mijë lekë     kjo e barabartë me     shumën e shpenzimeve = 527.572 mijëlekë 

C.Tabela përmbledhëse sipas artikujve buxhetore   

Nr  Art  Emërtimi  Vlera /leke % ndaj 

(1+2+3+5+6) 

1 600 Paga  150.806 49.62 

2 601 Sigurimet shoqërore 26.150 8.60 

3 602 Shpenzimet operative  91.934 30.36 

4 602 UNDP 335  

5 609 Fond reserve,emergjencë,kontigjencë 5.671 1.87 

6 231 Investime nga Bashkia  29.326 9.64 

7 230+231 Investime FZHR 219.819  

8 231 Investime nga Min Financave 3.531  

  Shuma  527.572  

 

 

 

D . Si funksione të deleguara në bashkinë tonë janë dhe Gjendja Civile dhe QKB ,buxheti I cili celet direkt nga 

ministritë e varësisë për këto institucione . 

Sipas udhëzit nr 23 , datë  30.07.2018   të buxhetit    fondi për këto funksione është I barabartë me atë të vitit 

2020 

Përkatësisht 1. Gjendja civile =2.860 mijë leke , 2. QKB = 1.738 mijë lekë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Paraqitja grafike e burimeve të financimit  
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PËRMBLEDHËSE E SHPENZIMEVE KORENTE SIPAS ZËRAVE BUXHETORË VITI 2021 

Artikulli 602  

   Nr  Emërtimi I shpenzimit  Shuma  

1 Energji elektrike  8.075 

2 Ujë  1.680 

3 Telefon  1.020 

4 Posta  
 

580 

5 Materiale për mirëmbajtje ndriҫim  2000 

6 Kancelari  900 

7 Klor disifektimi (leng + pluhur)  2000 

8 Detergjentë pastrimi  960 

9 Lëndë djegëse ngrohje (pelet + gaz) 2.045 

10 Lëndë djegëse për ngrohje ( dru zjarri ) 15.030 

11 Sherbim për ngrohje (prerje dru zjari) 150 

12 pjesë kembimi  1.500 

13 Mirëmbajtje mjetesh  3.650 

14 Kontrata me OSHEE  200 

15 Mirëmbajtje kanalesh + diga  1.500 

16 Siguracion I mjeteve  700 

17 Uniforma  960 

18 Regjistrim aseteve në Hipoteke  200 

19 Shpenzime për oponencen e ujesjellësave   1.500 

20 Dieta  1.580 

21 Karburant  19.939 

22 Vaj e lubrifikant 960 

23 Kultura AKTIVITETE  1.000 

24 Turizmi  700 

25 Suvencionim për sig /shoqerore për agrobiznes  700 

26 Aktivitete arsimi kopshtet 200 

27 Ushqime  1.800 

28 Material dekori 500 

29 Blerje dokumentacion  80 

30 Libra dhe publikime 200 

31 Këshilltarët + kryepleq 5.000 

32 Bursa ekselentët  500 

33 Detyrime ( v.Gjyqësore ) 5.000 

34 Sistemi financiar mirëmbajtje  900 

35 Kuote qarku  200 

36 Shoqata e bashkive  200 

37 KRËM 1.600 

38 Mirëmbajtje  shkolla + qëndra votimi  1.600 



39 Sporti ( dieta ,federime dhe trasport sporti ) 3.200 

40 Te tjera shërbime 825 

41 Pagesa për konkurse për status  300 

42 Strehimi  400 

 
Shuma 602 91.934 

  

 

 

 

 

Përmbledhëse e shpenzimeve për zërin investime artikulli 230+231 dhe sipas objekteve 

  
leke 

Nr  Emertimi I  investimi  Shuma /2021 

I shuma nga fondet e bashkisë 19.400 

1 Pika panoramike   1.500 

2 Prita  600 

3 Lera  600 

4 Catia e bashkisë  5.000 

5 Rikualifikim I rrugës “ pali prifti “  5.000 

6 Shtim I sipërfaqeve të gjelbërta  1.000 

8 Rikonstruksion trotuarësh  3.200 

9 Ndricim LED 2.500 

II Nga transferta e pakushtëzuar sektoriale 9.926 

1 Lera  nga fondet e pyjores 300 

3 Hartim pkan mbarështimi  1.100 

4 Kanali leskovik  1.800 

5 Kanali Tac 1.500 

6 Blerje kamioni 3.000 

7 Blerje paisje kopjuterike  70 

8 Mirëmbajtje ambjente sportive 2.156 

  Shuma  I+II 29.326 

III Investime FZHR 219.819 
1 Ujësjellësi Leskovik  85.227  

2 Mbikqyrje ujësjellësi Leskovik 1.363  

3 Rrjeti shpërndarës në 14 fshatrat e Kolonjës  78.175  

4 Mbikqyrje e rrjeti shpërndarës në 14 fshatrat e Kolonjës  922  

5 Rikonstruksioni I rrjetit ujitës të rezervuarit të Gjonçit 54.132  

IV Investime nga grandet specifike të Ministrisë financës dhe Ekonomisë 3.531  

 Shuma I+II+III+IV 252.676  

 



Nr i punonjësve për vitin 2021 është 279 për funksionet e bashkisë të cilat përballohen nga fondet etransfertës 

së pakushtëzuar + të ardhurat e veta +transfertën e pakushtëzuar sektoriale , dhe 6 punonjës ku 4 janë punonjës 

të gjendjes civile dhe 2 të QKB si funksione të deleguara në Bashkinë tone. Gjithësej nr I punonjësve për 

bashkinë 285 punonjës. 

 Nr i punonjësve në total është  = 285  

 

  

 Të tjera shpenzime telefonike për titullarin   7.000lekë/në muaj por pa 

kaluar 2 o/o të shpenzimeve. 

 Të miratojme pasqyrat e buxhetit te Bashkise Kolonjë për vitin 2021 

bashkangjitur vendimit. 

 o  
2- Per zbatimin e ketij  vendimi ngarkohet administrata e bashkise Kolonje 

3-  Ky vendim hyn ne fuqi pas miratimit nga prefektura 

 

 

KRYETAR I KESHILLIT TE BASHKISE 

LIRJAN HYSENI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELACION 

MBI  HARTIMIN  E  BUXHETIT  PER  VITIN   2021 

Në   këtë  relacion duam  të   ndalemi  në  disa  kërkesa  kryesore  për  Buxhetin e  vitit  2021 që  
kontribojnë  në  përmirësimin e procesit  të  marrjes së vendimeve  dhe   të  mënyrës  së ndarjeve të 
burimeve .Buxheti  zbulon  përpjestimet  dhe vlerën e shërbimeve  tona si dhe koston  e  tyre.Duke  u  
nisur   nga  kjo  rëndësi  të  veçantë  ka marrja e vendimeve  të domosdoshme buxhetore për  ti  
përdorur  me efikasitet  mjetet  financiare që  disponon bashkia në mënyre që komuniteti të marrë me  
cilësi  dhe  në kohën e duhur  shërbimet  me  prioritare   dhe  investimet  me  te  domosdoshme për  
zhvillim  respektiv  në bazë të prioritetve  kryesore me  qëllim  që  të  gjenerojmë të  ardhura  me 
kapacitet  maksimal  të  mundshëm  të  Bashkisë. Këto prioritete janë të pasqyruara më qartë tek 
relacioni i hartimit të PBA 2021-2023 ku theksohet : Është e rëndësishme të theksojmë që  buxhetit 
vjetor 2021 është pjesë përbërëse e programit buxhetor afatmesëm.(PBA 2021-2022). 
 
Baza  LIgjore. 

a. Ligji  nr  139/2015  datë  17.12.2015   ‘’Për vetëqeverisjen  vendore  “  neni  54 

b. Ligji  nr  68/2017  ‘’Për finacat e vetëqeverisjes vendore’’ 

c. Ligji  nr 9936  date  26.06.2008  ‘Mbi  menaxhimin e sistemit  buxhetor  ne   REPUBLIKEN E   

SHQIPERSIE  

d. Ligji   10296/2010  Mbi  Menaxhimin  Finaciar  dhe Kontrollin i  ndryshuar. 

e. Ligjit Nr 9632 datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

f. Ligjit Nr 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar 

g. Ligjit nr 9975 datë 28.07.2008, ”Për Taksat Kombëtare” 

h. Udhëzimet për përgatitjen e PBA vendor 2020-2022 me nr 7 datë 27.02.2019, i.Udhëzimit  nr  23  

date  30.07.2018  “Për procedurat  standarte të buxhetit. 

i. Udhëzimi  nr  22 i Ministrisë së  Finacve  datë  30.07.2018  dhe 23  datë 30.7.2018  “Për  

prcedurat  sandatre  të  monitorimit  të  buxhetit  të  njësive  të veteqeverisjes  vendore, dhe 

udhëzimit nr 2, datë 20.01.2020” Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020” 

j. Shkresa  nr19697  datë  20.10.2020  ‘Dërgohen  për njoftim     trasfertat  e pakushëzuar e 

përgjithëshme dhe sektoriale  për  vitin 2021, nga Ministria e Financave , Drejtoria e Financave 

Vendore . 

k. Udhëzimet e  ndryshme  dhe  plotësuese   që  ka  nxjerrë  Ministria  e Financave  gjatë  vitit  

2020. 

 
Duhet   të  theksojmë  se  Buxhti i Bashkisë përbën  në  vetëvete  të  gjitha    burimet   dhe shpenzimet  

që bëhen panvarësisht  nga  natyra dhe  burimi i finacimit.  Buxheti  i ballancuar  pra  të  ardhurat nga  

të gjitha burimet   e krijimit  të tyre    mbulojnë  shpenzimet  e  parashikuara  në  këtë  buxhet. 

BUXHETI   PËR  VITIN  2021. 

 Për  vitin 2021  propozojmë  një  buxhet   që  tu  pergjigjet  sa  më  mirë  kërkesave  në  rritje  të  Bashkisë   dhe 

njësive  që  janë në  vartesi  të  saj,të  mundësojë  angazhim maksimal  të  aparatit  të Bashkisë në  drejtim  të  



arkëtimit  maksimal  të kapaciteteve  të  burimeve  të  të  ardhurave  duke minimizur  rrezikun e riskut   në sektorë   

të  vecantë,shpërdorimeve   dhe  dëmtimve  që  mund të  vinë  nga  shkaqe  të  ndryshme  të cilat  do  të  bëjnë të 

mundur  rritjen  e të  ardhurave  dhe nga  ana  tjetër   shfrytezimi  sa  me  racional  i këtyre  burimeve   të  të  

ardhurave  dhe   fondet e  vëna ne dispozicion   nga  shteti   për  të  perballuar  aktivitetin e Bashkisë.  Po kështu  

do  të kihet parasysh dhe  thithja  e fondeve publike nëpermjet projekteve  si  dhe nëpërmejt  bashkëpunimit 

finaciar  të  projeketve  që  cojnë  në rritjen e   të  ardhurave  nëpermjet  shfrytezimit racional  të resurseve  të  

rrethit  tonë, si dhe thithja e donatoreve të ndryshëm për realizimin e projekteve të cilat janë të listuara në 

relacionin e PBA –së 2020-2022. 

 

 

TE    ARDHURAT  PER  VITN  2021 

Të  ardhurat  e  bashkisë  për  vitin 2021 si burim financimi   përbehen  nga  : 

1. të  ardhurat  e vet  bashkisë, nga                                      

2. trasfertat e   pakushtezuar   

3. nga trasfetat     e pakushtëzuar sektoriale ,  

4. Emergjencat civile  

5. nga fondet e donatorit UNDP 

6. si dhe4  objekte investimesh të cilat janë finnancuar nga FRZH  në dy vite buxhetore  

7. Investimet e financuar nga Ministria e Financave  dhe Ekonomisënë 1 objekt . 

Në  parashikin e të  ardhurave  të  veta    tatimore  dhe jo tatimore  për  vitin 2021  kemi  patur parasysh  realizimin 

faktit  të  të  ardhurave   të  vitit 2018  ,realizimin e vitit 2019   dhe realizimin e pritshëm të viti 2020,duke  u 

mbështetur dhe  në zbërthimin e të  gjithë  elementve  për  një  parashimin    sipas  kapaciteteve  fiskale  të  

mundëshme  për  cdo  lloj   takes  dhe  tarife    që  aplikohet për  cdo  biznes   dhe duke  zgjeruar bazën e 

aktivitetve  që  zhvillohen    në bashkinë   tonë  për  të  mos  lejuar  që  të këtë  biznese  informale,  evidentimin  

dhe  sakëtsimin e pasurive   familjare dhe të bizneseve  që janë objekt   të  ardhurash   duke  pagaur  tatim  pasurie 

konform  ligjeve  në  fuqi   dhe  qiratë e  subjektve  që ushtrojne  aktivitet  në  bashkinë   tonë  qoftë  ato  kullosore  

dhe  ato  të     siperfaqeve të  zëna   për  qëllim  fitimi  ,truallit  të objktve  të  përcaktuara  me vedim  Qeverie  apo  

vendim të Keshillit Bashkiak , objektet e banimit të legalizuara ne vitin 2020 dhe vazhdimësinë e tyre  

I.Të Ardhurat  

Të  ardhurat  totale  ku  jemi mbështetur  për  hartimin  e Buxhetit  të  vitit  2021 po  iparaqesim  në  tabelën e 

më poshtme  të  shprehura  në  000/lekë. 

Nr Emërtimi I të Ardhurave  000/lekë % ndaj I+II+III 

1 Transferta e  Pakushtëzuar   2021 122.401 40.28 

2 Buxheti   Pavarur   2021 ( të ardhurat nga taksat dhe tarifat 

vendore) 

80.470 26.48 

3 Të mbartura nga     2020                      0  

 Shuma   I 202.871  

II Transferta e e Pakushtëzuar sektoriale    2021    98.745 32.49 

1 Arsimi   parashkollor      33.966  

2 Arsimi parauniversitar 4.090  

3 Administrimi i pyjeve 12.270  



4 Rrugët Rurale  8.895  

5 Ujitja dhe kullimi 16.195  

6 Mbrojtja nga zjarri 13.612  

7 Konvikti  e  Arsimi   Parauniversitar       9.717  

III Transferta specifike  2.271 0.75 

1 Mbrojtja sociale  2.271  

 Shuma I+II+III 303.887 100 

IV Donacion nga UNDP faza II 335  

IV Investime  në  process   (F R ZH   219.819  

1 Ujësjellësi Leskovik  85.227  

2 Mbikqyrje ujësjellësi Leskovik 1.363  

6 Rrjeti shpërndarës në 14 fshatrat e Kolonjës  78.175  

7 Mbikqyrje e rrjeti shpërndarës në 14 fshatrat e Kolonjës  922  

8 Rikonstruksioni I rrjetit ujitës të rezervuarit të Gjonçit 54.132  

V Investime nga grandet specifike të Ministrisë financës dhe 

Ekonomisë 

3.531  

    TOTALI      I+II+III+IV+V  ( Totali   I  Burimit të të ardhurave  ) 527.572  

 

 

 

1. Të  ardhurat e  veta  të  vitit  2021  në  krasim  me   fakin  e  vitit  2018  janë  ritur  me  55.92 % ,me 

realizimin e vitit 2019 janë ritur 82.35 %  dhe  me realizimin e pritshëm të viti 2020    janë  ritur në  masën 

prej 54.75  %  . 

Ritja e të ardhurave në këtë % referuar viteve të tjera ka qënë dhe një treguesi i evidentua nga analiza e 

bërë nga Projekti i Bashkitë ë Forta të cilët kanë asistuar dhe kanë kontrolluar tregusit e buxhetit vjetor 

2021 dhe të PBA-së 2021-2023 me një argument të vetëm I cili na ndikon dhe në mosrealizimin e të 

ardhurave të planifikuara dhe të shpënzimeve të planifikuara për zërin të ardhura nga pyjet dhe kullotat     

(konkretisht dru zjari ) e zila zë mbi 40.30 % të të ardhurave të planifikuara ose mbi 80 % të mosrealizimit 

të të ardhurave . 

2. Të  ardhurat  nga  trasferta  e   pakushtëzuar  për  vitin  2021 janë    rritur  në  krasim me  vitin 2019  në 

masën 7.23 %   në vlerë absolute 8.248 mijë lekë dhe në krahasim me vitin 2020 në masën 1.84 %  , ose 

2.206 mijë lekë më shumë. 

3. Të ardhurat nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale  për vitin 2021  janë ritur me 27.52 % në krahasim 

me vitin 2019  ose në vlerë absolute 21.308 mijë lekë , në krahasim me vitin 2020janë ritur 2.86 %  ose në 

vlerë absolute 2.743 mijë lekë . 

4. Mbrojtja  civile janë të celuar nga qeveria si transfertë specifike për herë të parë në buxhetin e vitit 2021 

në vlerën 2.271 mijë lekë ose 100 % shtesë .( Fond i celur për emergjencat civile , me urimin mos pacim 

emergjenca asnjëherë). 

5. Nga fondet e PNUD në masën 335,fonde të cilat janë finalizuar në marëveshjen e lidhur nga Bashkia jonë 

në muajin tetor 2020 , projek i cili e shtrin financimin e tij nga muaji tertor 2020 deri në muajin tetor 2020 

me titull projekti “ Forcimi I mekanizmit të koordinimit të referimit të rasteve të dhunës në familje në 

bashkinë Kolonjë,  në  



6. Fondet e FZHR 219.819 janë vazhdimi I investimeve të nisura në vitin 2020 në bashkinë Kolonjë në 3 

objekte . 

7. Fondet e ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 3.531 mijë 

 

Për sa më sipër  në mënyrë analitike   janë  paraqitur në  formularin e burimeve buxhetore  bashkangjitur. 

II.Shpenzimet. 

- Kryerja  e  shpenzimeve  në kuadrin  e  reformës  në qeverisjen vendore  për decentralizimin  dhe  

autonomine  lokale  është  e  lidhur  me  realizimin  e  të  ardhurave  të  vetqeverisjes  vendore.                

Për vitin 2021 në përdorimin e burimeve   të  të ardhurave kemi   parshikuar   të realizojmë  kryesisht  

sherbimet  më  të domozdoshme  duke hartuar një buxhet : 

 Sa më pranë qytetarëve  

 Duke shtuar shërbimet ndaj komunitetit , me fokus ,disifektimin ,pastrimin , gjelbërmin , ndriçimin , 

mirëmbajtje trotuarësh , etj me një tendencë ritjë në nr e fshatrave që marin shërbim pastrimim , ritje të 

nr të fshatrave më ndriçim publik, shtim të linjave me ndricim LED në qytet, shtimin e sipërfaqeve të 

gjelbëruara si dhe vazhdimi I punë për rikonstruksionin e trotuaraeve ,punë e mirë e nisur në vitin 2020 

realizuar me punonjësit e vet bashkisë . 

 Duke shtuar shërbimet për shkollat dhe kopështet bashkisë sonë duke garantuar disifektimin e tyre në 

këtë kohë pandemie , pastrimin , mirëmbajtjen dhe ngrohjen . 

 Duke shtuar dhe përmirësuar punën me kanalet kulluese dhe vaditëse ( prioritet ky I dalë dhe në 

sontazhin online të zhvilluar nga projekti I Bashkive të Forta si prioritet I sugjerauar nga komuniteti në 

lidhje më proiritetet e buxhetit të bashkisë Kolonjë . 

 Mirëmbajtjen dhe rikonstruksionet e rrjeteve rrugore rrurale ,punë dhe kjo e nisur që në vitin 2020 nga  

dhe e realizuar nga vetë punonjësit dhe mjetet e bashkisë sonë ( punë e cila tregon dhe përdorimin 

efektiv të fondeve dhe kursimin e tyre )  

 Zhvillimi I turizmit zë peshën e vet në këtë buxhet vjetor po ashtu dhe në PBA –në 2021-2023, duke 

punuar fort për ta kthyer bashkinë tonë në një atraksion turistik dinjitozku dhe për vitin 2021 nuk mungon 

ndihma e bashkisë në subvencionimin e isgurimeve shoqërore të bizneseve të reja me drejtim agroturizmi 

. 

-  Në ndarjen   e shpenzimeve  për vitin 2021  kemi  patrur parasysh  nivelin e  realizimit të  vitit   

2019,realizimin e priteshëm 2020  rritjen  e të ardhurave  të  trasfertes  së   pakushtezur  ndon se kjo   

është  rritur   në masën të vogël   1.84  %  më shumë se viti  2020, rijen e të ardhurave nga transfeerta e 

pakushtëzuar sektoriale  si  dhe  të  ardhurave  për vitin 2021, gjithashtu në përmbushjen e qëllimeve dhe 

objektivave të bashkisë sonë për vitin 2021 dhe vazhdimin e punëvë të mira të nisura në vinin 2020. 

 

- PASQYRA  PËRMBLEDHËSE  E  STRUKTURES  SE  SHPENZIMEVE 
 

Nr  Art  Emërtimi  Plani  

2021 

%  ndaj  totalit  

2021(1+2+3+5+6) 

1 600 Paga  150.806 49.62 

2 601 Sigurimet shoqërore 26.150 8.60 

3 602 Shpenzimet operative  91.934 30.36 

4 602 UNDP 335  

5 609 Fond 

reserve,emergjencë,kontigjencë 

5.671 1.87 

6 231 Investime nga Bashkia  29.326 9.64 

7 230+231 Investime FZHR 219.819  



8 231 Investime nga Min Financave 3.531  

  Shuma  527.572  

  

Pasqyra e shpenzimeve e ndarë sipas artikujve dhe sipas burimeve të financimit 

Artikull  Emërtimi I shpenzimeve  Lekë %  

600 Fond page  nga transferta e pakushtëzuar  150.806 49.62 

 Fond page  nga të ardhurat e veta  55.796 37 

 Fond page  nga transferta pakushtëzuar sektoriale 32.871 21.80 

  Fond për  Sigurimet shoqërore  62.139 41.20 

601 Fond për Sigurimet shoqërore nga trsferta e pakushtëzuar  26.150 8.60 

  Fond për Sigurimet shoqërore nga trsferta e pakushtëzuar 

sektoriale 

14.991 57.33 

 Shpenzimet operative                        11.159 42.67 

602 Shpenzimet operative  nga trsferta e pakushtëzuar 91.934 30.36 

 Shpenzimet operative  nga të ardhurat e veta  36.614 39.61 

 Shpenzimet operative  nga trsferta e pakushtëzuar sektoriale 39.799 43.06 

 Fondi I emergjencës dhe fondi reserve dhe kontigjencë 15.521 17.33 

609 Fondi i reserveë dhe kontigjencë nga trasferta e pakushtëzuar 5.671 1.87 

 Fondi i reserveë dhe kontigjencë nga të ardhurat e veta nga të 

ardhurat e veta 

3.000 52.9 

 Fondi I emergjencës nga trasferta specifike 400 7.05 

 Fond page  nga transferta e pakushtëzuar  2.271 40.05 

231 Investime                                    29.326 9.64 

 Investime nga nga trasferta e pakushtëzuar 12.000  

 Investime nga të ardhurat e veta 7.400  

 Investime nga trasferta e pakushtëzuar sektoriale  9.926  

 Totali I shpenzimeve  303.887 100 

602 Donacion nga UNDP 335  

231 Investime  në  process   (F R ZH  )   219.819  

231 Investime në process nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë 

3.531  

 Shuma totale  527.572  

 
 

Tabela përmbledhëse e shpenzimeve operative  artikulli 602 
 



Nr  Emërtimi I shpenzimit  Shuma  

1 Energji elektrike  8.075 

2 Ujë  1.680 

3 Telefon  1.020 

4 Posta  580 

5 Materiale për mirëmbajtje ndriҫim  2000 

6 Kancelari  900 

7 Klor disifektimi (leng + pluhur)  2000 

8 Detergjentë pastrimi  960 

9 Lëndë djegëse ngrohje (pelet + gaz) 2.045 

10 Lëndë djegëse për ngrohje ( dru zjarri ) 15.030 

11 Sherbim për ngrohje (prerje dru zjari) 150 

12 pjesë kembimi  1.500 

13 Mirëmbajtje mjetesh  3.650 

14 Kontrata me OSHEE  200 

15 Mirëmbajtje kanalesh + diga  1.500 

16 Siguracion I mjeteve  700 

17 Uniforma  960 

18 Regjistrim aseteve në Hipoteke  200 

19 Shpenzime për oponencen e ujesjellësave   1.500 

20 Dieta  1.580 

21 Karburant  19.939 

22 Vaj e lubrifikant 960 

23 Kultura AKTIVITETE  1.000 

24 Turizmi  700 

25 Suvencionim për sig /shoqerore për agrobiznes  700 

26 Aktivitete arsimi kopshtet 200 

27 Ushqime  1.800 

28 Material dekori 500 

29 Blerje dokumentacion  80 

30 Libra dhe publikime 200 

31 Këshilltarët + kryepleq 5.000 

32 Bursa ekselentët  500 

33 Detyrime ( v.Gjyqësore ) 5.000 

34 Sistemi financiar mirëmbajtje  900 

35 Kuote qarku  200 

36 Shoqata e bashkive  200 

37 KRËM 1.600 

38 Mirëmbajtje  shkolla + qëndra votimi  1.600 

39 Sporti ( dieta ,federime dhe trasport sporti ) 3.200 

40 Te tjera shërbime 825 

41 Pagesa për konkurse për status  300 

42 Strehimi  400 

 
Shuma 602 91.934 

  



 

 
 
 
 
 

     

Përmbledhëse e shpenzimeve për zërin investime artikulli 230+231 dhe sipas objekteve  

  
leke 

Nr  Emertimi I  investimi  Shuma /2021 

I shuma nga fondet e bashkisë 19.400 

1 Pika panoramike   1.500 

2 Prita  600 

3 Lera  600 

4 Catia e bashkisë  5.000 

5 Rikualifikim I rrugës “ pali prifti “  5.000 

6 Shtim I sipërfaqeve të gjelbërta  1.000 

8 Rikonstruksion trotuarësh  3.200 

9 Ndricim LED 2.500 

II Nga transferta e pakushtëzuar sektoriale 9.926 

1 Lera  nga fondet e pyjores 300 

3 Hartim pkan mbarështimi  1.100 

4 Kanali leskovik  1.800 

5 Kanali Tac 1.500 

6 Blerje kamioni 3.000 

7 Blerje paisje kopjuterike  70 

8 Mirëmbajtje ambjente sportive 2.156 

  Shuma  I+II 29.326 

III Investime FZHR 219.819 
1 Ujësjellësi Leskovik  85.227 

2 Mbikqyrje ujësjellësi Leskovik 1.363 

3 Rrjeti shpërndarës në 14 fshatrat e Kolonjës  78.175 

4 Mbikqyrje e rrjeti shpërndarës në 14 fshatrat e Kolonjës  922 

5 Rikonstruksioni I rrjetit ujitës të rezervuarit të Gjonçit 54.132 

IV Investime nga grandet specifike të Ministrisë financës dhe 

Ekonomisë 

3.531 

1 Rikonstruksion Godine Adoptuar për banesë sociale 3.531 

 Shuma I+II+III+IV 252.676 

. Si funksione të deleguara në bashkinë tonë janë dhe Gjendja Civile dhe QKB ,buxheti I cili celet direkt nga 

ministritë e varësisë për këto institucione . 

Sipas udhëzit nr 23 , datë  30.07.2018  të buxhetit    fondi për këto funksione është I barabartë me atë të vitit 

2020 



Përkatësisht 1. Gjendja civile =2.860 mijë leke , 2. QKB = 1.738 mijë lekë  

 

 

 

 

Nr i punonjësve për vitin 2021 është 279 për funksionet e bashkisë të cilat përballohen nga fondet etransfertës 

së pakushtëzuar + të ardhurat e veta +transfertën e pakushtëzuar sektoriale , dhe 6 punonjës ku 4 janë punonjës 

të gjendjes civile dhe 2 të QKB si funksione të deleguara në Bashkinë tone. Gjithësej nr I punonjësve për 

bashkinë 285 punonjës. 

Në buxhetin për këshillin bashkiak në shumën 5.000 lekë  4.500 janë për pagesat e këshilltarëve dhe kryetarëve 

të fshatrave dhe 500 mijë në shërbim të këshillit bashkiak , buxheti cili është miratuar nga vetë këshilltarët dhe 

është pjesë përbërëse e buxhetit të vitit 2020. 

Theksojmë se në fondin e pagës është përfshirë dhe fondi i veçantë në zbatin të VKM nr .929, datë 17.11.2010” 

Për krijimin dhe përdorimin e fondittë vecantë” I ndryshuar 

 

Ky  relacion  mundëson që secili prej nesh të orjentohet në drejtimet kryesore ku do  të përqendrohen 

shpenzimet  e mjeteve finaciare në dispozicin të bashkisë për vitin 2021 për  cdo  institucin të bashkisë 

që në buxhet indentifikohen me programet buxhetore duke  lënë   të hapur  mundësinë  e ndryshimve 

që  me vrejtjet   dhe  mendime konkrete të kontribojmë në përmiresimin e punës për  realizimin e 

objketiave të vendosura. 

Sqarojnë se në buxhetin e vitit 2021 nuk janë përfshirë  të ardhurat të cilat do të trashegohen nga viti 

2020 ,të cilat do të paraqiten për shtesë buxheti në muajin janar të vitit 2021 , si dhe dtyrimet e 

palikujdura të vitit 2020 do të paraqiten po në ketë material . 

Shpjegimet me të hollësishme janë bërë në relacionin e hartimit të PBA 2021-2023 në të cilin janë 

evidentuar prioritetet kryesore të zhvillimit , qëllimet ,objektivat , aktivitetet , produktet , rezultatet , 

impaktet si dhe trguesit e performavces  të cilet do të matin punen e bërë nga titullari i institucionit dhe 

administrat e bashkisë . 

 

Vleresojmë  angazhim  tuaj  nëprocesin e përgatitjes së trguesve financiarë dhe produkteve që do të 

realizohen me buxhetin e vitit 2021 dhe atë të PBA-së 2021-2023si dhe angazhimin tuaj  në miratimn e 

buxhetit të vitit 2021. 

 

Ky buxhet  është përgatitur  nga administrata  e  Bashkisë. 

 

 

     

 

 

 

                        DREJTORIA E FINANCËS                                  

                                   Sofika Rexhepi                                                            

 

 

 

 

 


