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Korça, qendra më e rëndësishme e juglindjes së Shqipërisë, prej vitesh tashmë ka hyrë në një rrugë 

të konsoliduar të zhvillimit të saj. Me politikat, programet dhe projektet e hartuara dhe zbatuara në 

këto vite, qyteti dhe fshatrat që janë pjesë e kësaj bashkie, po njohin nga viti në vit transformimin 

urban dhe ekonomik, duke ofruar kushte më të mira jetese dhe mundësi të shtuara për banorët e këtij 

lokaliteti. 

Vizioni i qartë i zhvillimit, projektet e zbatuara, menaxhimi me efikasitet i të ardhurave, stafi i 

kualifikuar i bashkisë dhe bashkëpunimi me komunitetin, ka bërë të mundur që Korça sot të ofrojë 

mundësi jo vetëm për banorët e saj, por edhe të jetë një nga destinacionet më të preferuara të 

vizitorëve vendas e të huaj. 

Në planifikimin buxhetor, bashkia ka prioritarizuar çdo vit përmirësimin e infrastrukturës, me 

investime të shumta në qytet e fshat, duke rivitalizuar dhe kthyer ne identitet, vlera të çmuara të 

trashëgimisë urbane, që e dallojnë Korçën nga pjesët e tjera të Shpipërisë, si edhe duke krijuar vlera 

të reja të cilat i kanë dhënë Korçës një dimension të ri. 

Korça sot, falë këtyre investimeve të rëndësishme të bashkisë, nuk krenohet thjesht me të shkuarën e 

saj, por është një lokalitet që rritet e zhvillohet. 

Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore me shtrirjen e rrjetit të kanalizimeve dhe projektin e madh 

të ujësjellësit, i cili siguroi 24 orë ujë të pijshëm në çdo familje korçare, i hapi rrugën në këto vite 

përmirësimit të mëtejshëm infrastrukturor në rrugë e bulevarde, lagje tradicionale, sheshe e blloqe 

banimi, godina e parqe, duke bërë që Korça të jetë një nga bashkitë me infrastrukturën më të 

përmirësuar në Shqipëri. 

Pas përmirësimit infrastrukturor në pjesën më të madhe të qytetit, shumë projekte në vijim janë 

përqëndruar në shtrirjen e këtij standarti edhe në fshatrat që tashmë janë pjesë e administrimit të 

bashkisë. 

Veç ndërhyrjeve në infrastrukturë, bashkia ka orjentuar buxhetin e saj në shërbime ndaj komunitetit, 

institucione të dedikuara, çerdhe, kopshte, shkolla, qendra shëndetësore, qendra për moshën e tretë, 

mbështetje për njerëzit në nevojë, duke i qëndruar kështu më pranë nevojave të banorëve. 

Zhvillimi i turizmit në këto vitë ka qenë dhe vijon të jetë një drejtim i rëndësishëm i zhvillimit 

ekonomik për Korçën.  
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Numri gjithnjë në rritje i vizitorëve ka shtuar jo vetëm numrin e bizneseve të shërbimit turistik dhe të 

ardhurat për ofruesit e këtyre shërbimeve, por ka imponuar edhe nevojën e orjentimit të një pjesë të 

rëndësishme të buxhetit të bashkisë në drejtim të mbështetjes për turizmin. 

Përmirësimi i infrastrukturës në zonat turistike, një paketë e plotë eventesh në qytet dhe fshat, e 

shtrirë në të gjithë muajt e vitit, një kalendar i pasur me aktivitete kulturore e sportive jo vetëm 

lokale, por edhe kombëtare e ndërkombëtare, kanë për qëllim jo vetëm ruajtjen dhe promovimin e 

vlerave më të mira të traditës, por sidomos promovimin e Korçës si një nga qendrat më të 

rëndësishme kulturore e turistike në Shqipëri. 

Me administrimin efektiv të buxhetit të saj si edhe me mbështetjen e qeverisë dhe donatorëve, 

Bashkia Korçë edhe gjatë vitit 2019 do të zbatojë programe e projekte të rëndësishme zhvillimi, 

pjesë e vizionit të saj strategjik për zhvillimin e Korçës dhe përmirësimin e jetesës së banorëve në 

qytet dhe fshat. 
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Pozita Gjeografike:  

Bashkia e Korçës shtrihet në pjesën Juglindore të Shqipërisë, në Krahinën Malore Qendrore. Qyteti i 

Korçës është një nga qytetet kryesore të Shqipërisë. Shtrihet në pjesën Juglindore të vendit, në rrëzë 

të malit të Moravës, në lartësinë 869 metra mbi nivelin e detit. Relievi është kryesisht malor e 

kodrinor. Lartësia mesatare është 1145 metra. Korça, si rajon, është e rrethuar nga një numër i 

konsiderueshëm kodrash e malesh, në lindje qyteti kufizohet me malin e Moravës dhe në perëndim 

me zonën e Gorës, Voskopojës dhe Vithkuqit, të cilat janë zonat më malore. Në jug ndodhet Mali i 

Qarrit dhe në pjesën veriore është Mali i Thatë. Zona e ulët përfshin fushën e Korçës, një ndër më të 

mëdhatë e Shqipërisë dhe fushën e Devollit të Sipërm.  

Zona e Korçës është e pasur me burime nënujore, lumenj, ku më i rëndësishmi është lumi i Devollit 

me degën Dunavec dhe Osumi i Sipërm. Në këtë zonë gjenden burimet e tre lumenjve të Shqipërisë 

(Devoll, Shkumbin dhe Osum). Liqenet janë Prespa e Madhe dhe Prespa e Vogël.  

Korça kufizohet në veri me qytetin e Pogradecit i cili ndodhet 41 kilometra, në jug me qytetin e 

Ersekës, 45 kilometra, në lindje me Bilishtin, 27 kilometra, dhe në perëndim me Skraparin. Qyteti i 

Korçës ndodhet 181 kilometra larg kryeqytetit të vendit, Tiranës.  
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Popullsia:  

Bashkia Korçë ka 130 531 banorë dhe një sipërfaqe prej 805.99 km2. 

Bashkia Korçë përbëhet nga 8 njësi administrative: Korçë, Qendër Bulgarec, Voskop, Voskopojë, 

Lekas, Vithkuq, Mollaj dhe Drenovë. 

 Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Korçës dhe Qarkut Korçë.  

Bashkia ka nën administrimin e saj 1 (një ) qytet dhe 62 (gjashtëdhjetë e dy) fshatra.  

Qyteti ka një ekonomi të konsoliduar dhe biznese të shumta. 

Zonat rurale, pjesë e bashkisë, merren kryesisht me bujqësi dhe blegtori, por pjesë e bashkisë janë 

edhe disa fshatra turistikë. Në zonat rurale janë zhvilluar nga njëra anë bujqësia dhe pemëtaria, dhe 

nga ana tjetër turizmi malor ku banorët ofrojnë ambiente akomoduese dhe shërbimi por edhe 

aktiviteteve dimërore si një atraksion i shtuar për turistët. 
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      Hyrje 
 

Buxheti 2019 dhe PBA 2019-2021 bazohen tek ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, si 

dhe ligji nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. Ky buxhet bazohet në një kuadër 

makroekonomik të kujdesshëm dhe realist. Bashkia harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit 

buxhetin e vet, të pavarur, i cili krijohet në mënyrën e parashikuar me ligj, pa defiçit, si dhe në 

përputhje me legjislacionin në fuqi, që rregullon administrimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor dhe 

ligjin për financat vendore. 

Buxheti është dokumenti që përmbledh tërësinë e të ardhurave, financimeve dhe shpenzimeve, 

i miratuar nga KB e NJQV. Buxheti ka në përmbajtjen e tij karakteristikat e mëposhtme: 

o Dokument bazë i politikave, planifikimit dhe kontrollit; 

o Kontratë ndërmjet qytetarëve dhe të zgjedhurve vendorë; 

o Mjet komunikimi me komunitetin dhe grupet e interesit; 

o Udhërrëfyes drejt përmbushjes së objektivave; 

o Optimalizon përdorimin e burimeve financiare në dispozicion; 

o Promovon pjesëmarrjen e grupeve të interesit në qeverisje; 

o Mjet për matjen e arritjeve kundrejt objektivave apo premtimeve. 

1.Kuadri ligjor 
 
 Ligji nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; 

 Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; 

 Ligji nr. 9632/2006 “Për sistemin e taksave vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

 Ligji nr. 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar; 

 Ligji nr. 10296/2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”,  i ndryshuar; 

 Ligji nr. 9869/2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore; 
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 Udhëzimi i MF nr. 23 datë 30.7.2018 “Për proçedurat standarte për përgatitjen e PBA-së”, të 

NJQV; 

 Udhëzimi nr. 2 datë 06.02.2012 i Ministrisë së Financave “Për proçedurat standarte të zbatimit 

të buxhetit”;i ndryshuar 

 Ligje dhe akte nënligjore të tjera. 

2. Parime të autonomisë fiskale 
 

1. Njësive të vetëqeverisjes vendore u garantohet e drejta për krijimin e të ardhurave në mënyrë 

të pavarur, në përputhje me ligjet dhe aktet e tjera ligjore në fuqi.  

2. Njësive të vetëqeverisjes vendore u garantohet e drejta për të përfituar transfertë të 

pakushtëzuar nga Buxheti i Shtetit, e cila ndahet sipas kritereve të përcaktuara në ligj.  

3. Njësive të vetëqeverisjes vendore u garantohet e drejta për të përfituar nga ndarja e të 

ardhurave nga taksat kombëtare dhe tatimet, të cilat ndahen sipas kritereve të përcaktuara në 

ligj.  

4. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë autonomi të plotë në përdorimin e të ardhurave të veta, 

të transfertës së pakushtëzuar dhe të ardhurave nga taksat e ndara.  

5.  Propozimet e qeverisjes qendrore për ndryshime në legjislacion, me efekt pakësimin e nivelit 

dhe/ose të llojeve të të ardhurave vendore dhe/ose transferimin e funksioneve ose 

kompetencave në nivel vendor, konsultohen paraprakisht me njësitë e vetëqeverisjes vendore. 

6.  Në rastet kur ulen apo hiqen taksa ose tarifa vendore nga qeverisja qendrore, njësitë e 

vetëqeverisjes vendore kompensohen plotësisht, nëpërmjet rritjes së transfertës së 

pakushtëzuar, taksave të ndara, transferimit në nivel vendor të një takse tjetër kombëtare ose 

kombinimi i tyre.  

7. Funksionet ose kompetencat që u transferohen apo delegohen njësive të vetëqeverisjes 

vendore, si dhe vendosja e një standardi të ri kombëtar për kryerjen e funksioneve ose 

kompetencave, shoqërohen kurdoherë me mjetet dhe burimet e nevojshme financiare për 

ushtrimin e tyre. 
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3. Objektivat kryesorë për buxhetin vendor të vitit 2019 
 

Thellimi i decentralizmit fiskal, rritja e autonomisë financiare dhe konsolidimi i financave 

vendore janë ndër objektivat kryesore në drejtim të përdorimit me efektivitet të fondeve 

publike në nivel vendor dhe përmirësimit të shërbimeve. Viti 2019, do të jetë viti i 

implementimit të plotë të të gjithë instrumentave të reja të parashikuara në ligjin për financat 

e vetëqeverisjes vendore duke konsoliduar burimet e financimit dhe sigurojnë një menaxhim 

më cilësor të shpenzimeve vendore.  

 
Miratimi i akteve nënligjore në zbatim të ligjit “Për financat e vetëqeverisjes vendore” si: 

o udhëzimeve të procedurave standarte për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm të 

njësive të vetëqeverisjes vendore dhe të monitorimit të buxhetit vendor; 

o përdorimi i një instrumenti të ri për planifikimin financiar dhe hartimin e programit buxhetor 

afatmesëm që standartizon mënyrën e paraqitjes së informacionit buxhetor; 

o unifikimi i programeve buxhetore të standartizuara për të gjitha njësitë e vetëqeverisjes 

vendore; 

o mbështetja dhe monitorimi i procesit të hartimit të programit buxhetor afatmesëm për njësitë 

vetëqeverisjes vendore; 

o zhvillimi i seancave degjimore dhe konsultative midis qeverisë qendrore dhe asaj vendore; 

si dhe 

o hyrja në fuqi e udhëzimit për vështirësitë financiare të njësive të vetëqeverisjes vendore.  

 

Këto masa, për vitin 2019 dhe në vazhdim, rrisin autonominë financiare dhe për rrjedhojë më 

shumë fonde për njësitë e vetëqeverisjes vendore, garantojnë më shumë parashikueshmëri, 

stabilitet dhe transparencë të buxheteve vendore dhe njëkohësisht disiplinë financiare dhe 

mirëmenaxhim të financave publike në nivel vendor.  

4. Të ardhurat e veta të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore 

Njësitë e vetëqeverisjes vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat 

dhe të ardhurat e tjera vendore, nga fondet e transferuara nga Buxheti i Shtetit dhe fondet 
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që u vijnë drejtpërdrejt nga ndarja e taksave e tatimeve kombëtare, huamarrja vendore, 

donacionet, si dhe burime të tjera të parashikuara në ligj. 

4.1 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë të drejtë të administrojnë taksat vendore,    

sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi.  

2. Taksat vendore mund të klasifikohen sipas kategorive të mëposhtme:  

a) taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa 

mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera me to;  

b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja;  

c) taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier;  

d) taksa e tabelës;  

e) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj;  

f) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël;  

g) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, 

trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore;  

h)  taksa të tjera, të përcaktuara me ligj. 

 
PLANIFIKIMI I TË ARDHURAVE PËR VITIN 2019 

 
Planifikimi i të ardhurave për Bashkinë Korçë është i mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit 

të taksave dhe tarifave, informacion i përfituar nga programi i taksave vendore, në ecurinë e 

realizimit të tyre në vite si dhe politikat e përcaktuara për periudhën në vijim, duke u mbështetur në 

aktet ligjore për to.  

Planifikimi i vitit 2019 mbështetet në llogaritjet e përgjithshme që janë të lidhura ngushtë me masat 

që pritet të ndërmerren nga administrata tatimore në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse të 

Bashkisë, por dhe jashtë saj, për realizimin e parashikimeve të taksave dhe tarifave.  

Planifikimi i të ardhurave për vitin 2019 reflekton ndryshimet në paketat fiskale të viteve të 

mëparshme dhe të asaj aktuale si dhe parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat 

vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve. Në këtë 

planifikim janë marrë në konsideratë:   
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 Rritja e të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit 

fiskal (evidentimi, zbatimi rigoroz i masave shtërnguese, monitorimi i subjekteve 

mospaguese dhe atyre të reja). 

 Lehtësimi i proçedurave në marrëdhënie me subjektet dhe familjarët. 

 Ecuria e realizimit të të ardhurave dhe analiza një për një e çdo takse dhe tarife, për faktorët 

që kanë ndikuar në rritjen ose pakësimin e arkëtimeve. 

Mbështetur në legjislacion dhe në vendimet e Këshillit të Bashkisë, për mbledhjen e të ardhurave 

janë përcaktuar edhe strukturat përkatëse, si më poshtë: 

- Drejtoria e të Ardhurave 

- Drejtoria e Financës 

- Drejtoria Juridike 

- Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit 

- Drejtoria e Kontrollit të Territorit  

- Agjentët tatimorë të përcaktuar sipas ligjit dhe vendimeve të Këshillit të Bashkisë 

  Drejtoria Rajonale Tatimore, për arkëtimin e Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin e BV, 

Tatimin mbi të ardhurat personale dhe renta minerare. 

  D.R.SH.T.RR, për arkëtimin e taksës vjetore të mjeteve të përdorura. 

  Z.V.R.P.P, për arkëtimin e taksës për kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e 

paluajtshme. 

  U.K.KO Sha, për arkëtimin e taksave dhe tarifave lokale familjare. 

 Alben 2 Security, për arkëtimin e tarifës së parkimit me pagesë për vendet e miratuara me 

V.K.B. 

Drejtoritë e Bashkisë janë strukturat kryesore, për mbledhjen dhe rakordimin e të gjitha të ardhurave 

të Bashkisë Korçë, të cilat jo vetëm arkëtojnë por dhe monitorojnë të gjitha strukturat e tjera.   

 

Në mënyrë të detajuar realizimi i vitit 2017, planifikimi i vitit 2018, realizimi 11 -mujor i vitit 2018, 

realizimi i pritshëm i vitit 2018 dhe planifikimi për vitin 2019 në lidhje me taksat dhe tarifat vendore 

në Bashkinë e Korçës, paraqitet si më poshtë: 
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Nr Lloji i taksës ose tarifës 
Realizim 

2017 Plani 2018 
Realiz.11muaj 

'18 
I pritshëm 

2018 2019 

1 Taksë mbi ndërtesën 103,192,896 140,082,000 95,314,439 104,365,881 140,000,000 

2 Taksë mbi truallin 6,119,732 7,500,000 8,689,560 9,000,000 9,000,000 

3 
Taksë mbi tokën 
bujqësore 20,816,412 37,230,000 18,227,661 27,582,545 40,000,000 

4 
Tatim shitjeje pasuri e 
paluajtshme 7,389,180 13,000,000 8,523,069 9,010,046 13,000,000 

5 
Taksë rregjistrimi e 
përvitshme (automjete) 24,619,201 42,500,000 33,218,631 36,490,736 42,000,000 

6 
Tatim fitimi i thjeshtuar 
për biznesin e vogël 6,728,100 32,200,000 5,064,782 5,480,604 23,000,000 

7 
Taksë për ndërtimet e 
reja 59,139,584 230,000,000 57,211,335 60,000,000 240,000,000 

8 

Taksë ndikimi në 
infrastrukurë nga 
legalizimet 15,711,598 37,000,000 24,321,740 25,440,494 40,000,000 

9 Taksë fjetje në hotel 3,931,249 4,200,000 4,406,110 4,927,090 5,500,000 

10 Taksë tabele 13,361,853 14,173,000 9,365,986 9,521,391 13,000,000 

11 
Taksë ndik.infrastrukturë 
Ministria e Energjisë 11,624,815 12,200,000 1,958,811 2,000,000 16,000,000 

12 Dividenti nga U.K.KO 4,433,134 4,500,000 7,864,515 7,864,515 9,000,000 

13 
Dividenti nga Tregu i 
Shumicës 1,233,662 1,200,000 0 0 1,600,000 

14 Renta minerare 74,247 100,000 108,291 126,535 200,000 

15 
Tarifë regjistrimi për leje 
transporti 2,562,060 3,700,000 1,057,930 1,646,930 2,600,000 

16 Tarifë therje bagëti 1,034,950 1,000,000 2,077,850 2,728,400 3,000,000 

17 Tarifë mur perimetral 570,146 1,450,000 597,492 650,000 1,500,000 

18 
Tarifë për shërbim me 
tavolina jashtë lokalit 3,529,420 1,900,000 782,100 812,400 862,500  

19 Tarifë pastrimi 112,670,439 165,261,000 146,371,430 160,515,809 178,500,000 

20 Tarifë ndriçimi 36,266,541 41,101,667 35,680,230 39,744,693 43,500,000 

21 Tarifë gjelbërimi 23,683,772 28,383,500 23,488,618 25,000,000 31,000,000 

22 
Tarifë mirëmbajtje 
varreza publike 12,908,387 16,150,000 13,140,388 13,931,905 18,000,000 

23 
Tarifë zënie hapësire 
publike 9,184,159 17,800,000 13,973,851 15,000,000 27,800,000 

24 Tarifë parkimi 16,973,951 24,000,000 18,721,853 23,330,282 15,000,000 

25 Tarifë shërbimi, 6,988,357 14,127,000 4,512,602 5,000,000 14,233,456 
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vërtetime, çertifikata, 
regj. Biznesi e.t.j 

26 
Çertifikatë për mbrojtjen 
nga zjarri 2,445,800 500,000 157,500 243,400 500,000 

27 Miratim projekti 108,500 300,000 115,500 157,000 300,000 

28 
Shërbime zjarrfikëse në 
objekte të siguruara 0 250,000 0 0 30,000 

29 
Shërbime zjarrfikëse në 
Bashki fqinje 0 300,000 0 0 1,348,250 

30 
Marrje me qera pylli+ 
qera per kullota 29,405,175 10,900,000 12,594,942 13,932,534 13,000,000 

31 
Të ardhura nga shitja e 
druve të zjarrit  2,488,686 5,000,000 3,755,676 3,937,876 5,000,000 

32 Vërtetime transporti 90,000 100,000 105,000 114,000 50,000 

33 
Prodhimet e dyta 
medicinale 182,900 300,000 246,150 246,150 400,000 

34 
Shitje Dokumenta 
ankandi 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 

35 Gjoba policia bashkiake 1,455,000 2,000,000 2,368,000 2,500,000 2,500,000 

36 
Gjoba për vonesë në 
pagesë 5,767,647 7,500,917 6,512,066 7,297,631 7,000,000 

37 
Gjoba inspektoriati i 
ndërtimit 750,000 3,600,000 2,010,000 2,100,000 2,500,000 

38 
Gjoba të drejtorisë së 
kontrollit të territorit 536,500 1,500,000 341,500 321,500 660,000 

39 
Gjoba të drejtorisë së te 
ardhurave 60,000 300,000 60,000 120,000 300,000 

40 
Qira objekti,Qera 
Trualli,Qera T.bujqësore 1,967,308 19,920,000 1,708,602 1,952,157 2,246,360 

41 
Tarifë vendore për 
shqyrtim leje zhvillimi 420,000 1,200,000 390,000 470,000 760,000 

42 Tarife për leje ndërtimi 0 450,000 113,000 120,000 500,000 

43 Tarifë servituti 1,041,376 2,000,000 486,544 653,146 1,000,000 

44 
Të ardhura nga qiratë, 
banesa sociale 6,946,843 6,962,400 6,354,908 6,962,400 7,080,000 

45 

Qira nga banesat  në 
pronësi të Bashkisë 
Korçë,Enti Kombëtar i 
Banesave 3,040,643 5,377,573 3,055,972 3,372,212 3,585,200 

46 
Kamatë vonesa(qira 
objekti) 404,782 500,000 383,411 406,728 500,000 

47 
Tarifë për dhënien në 
përdorim të tubacioneve  0.00 1,500,000 5,040 5,040 3,000 
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nëntokësore  

48 Tarifë uji 231,521 450,000 100,341 137,621 350,000 

 
TOTALI 562,091,525 961,670,057 575,544,426 635,220,650 977,910,766 

 

  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 

Të ardhura ndër vite 562,091,525 635,220,650 977,910,766 
 
 

 
 
 
 
1. TAKSA MBI NDËRTESËN 
 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 

Taksë mbi ndërtesën 103,192,896 104,365,881 140,000,000 
 
Taksa mbi ndërtesën për vitin 2019 planifikohet të jetë në vlerën 140,000,000 lekë. Kjo taksë  

planifikohet të arkëtohet në vlerën 45,576,352.44 lekë prej 3,358 ndërtesash që shfrytëzohen nga 

Realizim 2017 Realizimi i pritshëm 
2018

Planifikimi 2019

562,091,525
635,220,650

977,910,766

Të ardhura ndër vite
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subjektet e biznesit të vogël, subjektet e biznesit të madh, O.J.F apo njësi  në pronësi të individëve të 

cilët nuk i kanë vënë në shfrytëzim në Bashkinë Korçë me një sipërfaqe prej 492,901.76 m² 

(369,687.35 m² në njësinë administrative Korçë konkretisht: 67,001.80 m² sipërfaqe për prodhim, 

217,858.76 m² sipërfaqe për tregëti dhe shërbime, 84,826.79 m² sipërfaqe për magazina, 

bodrume,parkinge të mbuluara dhe ndërtesa të tjera  si dhe nga 123,214.41 m² në njësitë e tjera 

administrative të Bashkisë Korçë konkretisht: 47,348.30 m² sipërfaqe për prodhim, 71,678.81 m² 

sipërfaqe për tregëti dhe shërbime, 3,110.20m² sipërfaqe për blegtori 1,077.10 m² sipërfaqe për 

magazina, bodrume dhe ndërtesa të tjera).  

Nga familjarët e Bashkisë Korçë planifikohet të arkëtohet në vlerën 57,854,960.90 lekë prej 16,214 

njësi pronësore që taksohen për banim me sipërfaqe 1,983,189 m² në njësinë administrative Korçë 

dhe 9,161 njësi pronësore që taksohen për banim me sipërfaqe 840,536 m² në njësitë e tjera 

administrative të Bashkisë Korçë) si dhe nga debitorët familjarë dhe debitorët e subjekteve të 

biznesit parashikohet të arkëtohet në vlerën 36,504,870 lekë.Theksojmë këtu se ndikim në këtë 

planifikim kanë pasur lehtësite fiskale të ndërmara nga Bashkia Korçë. Vetëm për vitin 2019 janë të 

përjashtuar 5,283 familje me njësi pronësore për banim me sipërfaqe totale 689,175 m² : konkretisht 

në njësinë administrative Korçë 4,302 familje me njësi pronësore me sipërfaqe totale për banim 

571,455 m² dhe 981 familje me njësi pronësore me sipërfaqe totale për banim 117,720 m² në njësitë 

e tjera administrative me vlerë totale prej 14,781,488 lekë. Strukturat përgjegjëse për arkëtimin e 

kësaj takse, Drejtoria e të Ardhurave,Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të 

Territorit, Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë dhe agjenti tatimor U.K.KO. Sha, do të vijojnë 

përkushtimin në rrugën e nisur për konsolidimin e bazës së të dhënave për taksapaguesit. 

 
2. TAKSA MBI TRUALLIN 
 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 

Taksë Trualli 6,119,732 9,000,000 9,000,000 
 
Taksa mbi truallin për vitin 2019 planifikohet të jetë në vlerën 9,000,000 lekë. Referuar 

regjistrimeve dhe verifikimeve të kryera ndër vite duke pasur si vit fillestar vitin 2016 nga i cili filloi 

të aplikohej taksa mbi truallin si për subjektet e biznesit të cilat dispononin këtë pasuri për efekt të 

zhvillimit të aktivitetit të tyre apo dhe nga poseiduesit familjarë na rezulton që deri më sot të kemi 
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një ndryshim në rritje të regjistrimeve nga informacioni bazë si për numrin e poseiduesve të truallit 

që e përdorin për biznes apo dhe atyre poseiduesve familjarë që e përdorin truallin për banim ashtu 

dhe për sipërfaqet respektive të tyre.  

Gjithashtu po vazhdon puna në terren për identifikim dhe iventarizim të sipërfaqeve të truallit që 

përdoret për banim.  Taksa mbi truallin  planifikohet të arkëtohet nga 352 subjekte të biznesit të 

vogël dhe të madh me një sipërfaqe prej 445,556.4 m² të iventarizuara deri më tani në vlerën 

8,020,015.2 lekë, nga 6,989 familje të Bashkisë Korçë me një sipërfaqe trualli për banimprej 

989,897 m² të iventarizuara deri më tani në vlerën 415,756.7 lekë si dhe nga debitorët familjarë dhe 

debitorët e subjekteve të biznesit të cilët parashikohen të arkëtohen gjatë vitit 2019 në vlerën 

564,723.2 lekë. Strukturat përgjegjëse për arkëtimin e kësaj takse, Drejtoria e të Ardhurave,Drejtoria 

e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë dhe 

agjenti tatimor U.K.KO. Sha, do të vijojnë përkushtimin në rrugën e nisur për konsolidimin e bazës 

së të dhënave për taksapaguesit. 

 
3. TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Taksa mbi tokën bujqësore 20,816,412 27,582,545 40,000,000 

 
 Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2019 është planifikuar 40,000,000 lekë prej 11,301 pronarësh 

apo poseiduesish të saj me një sipërfaqe prej 12,217.16 ha, referuar këtu informacionit që ne 

disponojmë në lidhje me sipërfaqet e tokës bujqësore, kategorive të tyre si dhe duke përfshirë 

debitorët e krijuar të cilët nuk e kanë paguar këtë taksë gjatë vitit 2018 dhe në vitet e mëparshme. 

Gjithashtu po vazhdon puna në terren për evidentim e saktë të debitorëve pasi një pjesë e madhe e 

personave që i kanë marrë këto toka në përdorim sipas ligjit rezultojnë të mos jetojnë në Bashkinë 

Korçë, por të jenë transferuar në qytete të tjera apo dhe jashtë vendit.  

 Gjithashtu problem rezulton dhe transferimi i familjeve nga njëra njësi në një njësi tjetër të Bashkisë 

Korçë pa kryer asnjë proçedurë pranë zyrave të gjendjes civile.  

  Problem tjetër është dhe iventarizimi i numrit të pronarëve apo poseiduesve të tokës bujqësore si 

dhe sipërfaqeve faktike të tokës bujqësore që ata disponojnë pasi informacioni i transferuar pranë 

Bashkive mbas reformës territoriale me gjendjen faktike ka shumë ndryshime si në sipërfaqet 
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aktuale të tokës bujqësore ashtu dhe në ndryshimet e emrave apo mbiemrave të pronarëve apo 

poseiduesve të cilët janë pajisur me A.M.T.P nga ish komunat por që këto ndryshime nuk janë 

pasqyruar në asnjë regjistër që dispononin ish komunat. Kjo taksë planifikohet të mblidhet për vitin 

2019 nga 11,301 pronarë apo përdorues të tokës bujqësore për detyrimine vitit 2019 referuar 

sipërfaqes prej 12,217.16 ha për çdo kategori të përcaktuar si dhe nga pronarët apo përdoruesit e 

tokës bujqësore debitorë për vitet paraardhëse apo dhe ata që s‟do mund ta paguajnë këtë taksë gjatë 

vitit 2018. Strukturat përgjegjëse për arkëtimin e kësaj takse, Drejtoria e të Ardhurave dhe njësitë 

administrative të Bashkisë Korçë, do të vijojnë përkushtimin në rrugën e nisur për konsolidimin e 

bazës së të dhënave për taksapaguesit. 

 

4. TAKSA MBI KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E  PALUAJTSHME 

Lloji i taksës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Taksa mbi kalimin e së drejtës së 

pronësisë për pasuritë e paluajtshme 7,389,180 9,010,046 13,000,000 
 
Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme paguhet para kryerjes së 

regjistrimit nga personi që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, dhe vendoset 

për të gjitha pasuritë nga Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.  

Planifikimi për vitin 2019 do të jetë 13,000,000 lekë, duke ju referuar parashikimit të bërë nga 

Z.V.R.P.P-Korçë e cila në rolin e agjentit tatimor e mbledh këtë taksë dhe e transferon për llogari të 

pushtetit vendor. 

 
 

5. TAKSA E REGJISTIMIT TË PËRVITSHËM TË MJETEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR 
 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Taksa e regjistrimit të përvitshëm 

të mjeteve të transportit rrugor 24,619,201 36,490,736 42,000,000 
 
Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor për vitin 2019 është 

planifikuar42,000,000lekë parashikim ky i bërë nga D.R.SH.T.R-Korçë e cila referuar pikës 3, të 

Nenit 4 të Ligjit 9975, në rolin e agjentit tatimor, arkëton detyrimin nga pronari i mjetit për vlerën 
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e taksës për automjetin, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit dhe e 

transferon për llogari të pushtetit vendor. Ky parashikim është bërë nga D.R.SH.T.R-Korçë bazuar 

në realizimin e viteve paraardhëse, ndryshimet e fundit ligjore si dhe në të dhënat e disponuara për 

periudhën Janar – Nëntor të vitit 2018. 

 
6. TATIMI  FITIMI I THJESHTUAR PËR BIZNESIN E VOGËL 
 

Lloji i taksës  

REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tatimfitimi i thjeshtuar për 

biznesin e vogël 6,728,100 5,480,604 23,000,000 
 
Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim më i vogël 

ose i barabartë me 8,000,000 (tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të 

thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël. 

Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin 

për biznesin e vogël, me qarkullim vjetor nga 5 deri në 8 milionë, është 5% dhe për subjektet me 

qarkullim vjetor nga 0 deri në 5 milionë lekë, është 0 lekë në vit. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për 

biznesin e vogël për vitin 2019 parashikohet të jetë23,000,000lekë, parashikim ky i bërë nga 

Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë.Siç e kemi theksuar dhe më parë është një ndër taksat që është 

prekur ndjeshëm dhe shpesh nga ndryshimet në legjislacionin tatimor.  

Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, 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 të vogël. Administrata Tatimore Qëndrore transferon të ardhurat nga 

tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël në llogari të bashkive, ku ka vendndodhjen biznesi i 

taksueshëm, brenda datës 10 të muajit pasardhës, kur janë arkëtuar tatimet. Administrata Tatimore 

Qëndrore, për shërbimin që kryen, merr një komision. Ky komision llogaritet në përqindje të shumës 

së tatimit që kanë arkëtuar dhe kanë transferuar në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, i cili 

është në masën 1 për qind dhe derdhet në llogari të Administratës Tatimore Qendrore. 

Ky zë planifikohet të realizohet në këtë vlerë nga subjektet që i nënshtrohen pagesës së tatimit të 

thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, nga subjektet debitore të cilët nuk do e paguajnë tatimin 

e thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël deri në fund të vitit 2018. 
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7.TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Taksa e ndikimit në infrastrukturë 

nga ndërtimet e reja  59,137,584 60,000,000 240,000,000 
 
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja për vitin 2019 planifikohet në 

vlerën240,000,000lekë parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit 

të Territorit referuar treguesve të viteve 2017 dhe 2018 dhe interpretimit ligjor të bërë në lidhje me 

këtë taksë nga ana e Ministrisë së Financave sipas së cilës banesat individuale të cilat kapnin një 

numër të konsiderueshëm të lejeve të ndërtimit duhet të llogariten me 3% të vlerës së investimit. 

 

8. TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA LEGALIZIMET 
 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga 

legalizimet 15,711,598 25,440,494 40,000,000 
 
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet për vitin 2019 është planifikuar40,000,000lekë 

parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit duke u 

nisur nga të dhënat e vitit 2018 të cilat reflektuan një ritëm të lartë në lidhje me dhënien e lejeve të 

legalizimeve si dhe me rritje të nivelit të arkëtimeve krahasuar me periudhat paraardhëse.  

 
9. TAKSA E FJETJES NË HOTEL 

 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Taksa e fjetjes në hotel 3,931,249 4,927,090 5,500,000 

 
Planifikimi i të ardhurave për vitin 2019 i taksës së fjetjes në hotel është bërë duke u bazuar në 

numrin e njësive që japin strehim kundrejt pagesës dhe përfshin emërtimet hotel, motel, stabiliment 

turistik, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim si 

dhe kapacitet akomoduese të tyre. Kjo taksë për vitin 2019 planifikohet në vlerën 5,500,000lekë. 
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Aktualisht numërohen 27 bujtina dhe 58 hotele me kapacitet akomodues 2024 persona e krahasuar 

kjo me vitin paraardhëskemi një rritje prej 21 subjektesh akomoduese dhe me shtim kapaciteti prej 

473 personash si dhe krahasuar me vitin 2017 numri i personave të akomoduar në këto struktura 

kap shifrën e 63,280 personash ose 12,554 persona të akomoduar më shumë për të njëjtën periudhë. 

 
10. TAKSA E TABELËS 
 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 

Taksa e Tabelës 13,361,853 9,521,391 13,000,000 
 
Taksa e tabelës aplikohet për tre lloje tabelash, të përcaktuara sipas qëllimit të përdorimit dhe 

mënyrës së vendosjes së tyre: 

Tabela për qëllime identifikimi, mbi 2 metra katror, të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose 

brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi dhe që nuk përdoren për të reklamuar aktivitetin e të 

tretëve. Në të tilla tabela vendoset emri dhe/ose lloji i aktivitetit të kompanisë. Tabelat me sipërfaqe 

më të vogël se 2 m² nuk taksohen. 

Tabela për qëllime reklamimi, ku përfshihen tabelat që nuk janë brenda territorit të biznesitose 

nuk janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës, dhe që mund të jenë të thjeshta ose elektronike 

dhe që përdoren për të reklamuar aktivitetin e të tretëve . 

Tabela për qëllime ekspozimi, ku përfshihen tabelat me karakter të përkohshëm, përekspozime të 

ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj. 

Taksa e tabelës për vitin 2019 është planifikuar 13,000,000 lekë, parashikim ky nga Drejtoria e 

Kontrrollit të Territorit i cili bazohet në administrimin dhe pasurimin e të dhënave për numrin e 

subjekteve që kanë vendosur tabelë identifikuese për orientim, numrin e subjekteve që kanë 

vendosur tabelë identifikuese mbi 2 m2 dhe sipërfaqen e tyre si dhe numrin e subjekteve që kanë 

vendosur tabelë reklamuese dhe sipërfaqen e tyre të ndodhura në Bashkinë Korçë si dhe ato që do 

të vendosin një të tillë përgjatë vitit 2019. Konkretisht kjo taksë planifikohet të arkëtohet nga 

subjektet që do të vendosin një të tillë përgjatë vitit 2019,  nga 1 subjekt që aktualisht ka vendosur 

tabelë të thjeshtë identifikuese mbi 10 m2  me sipërfaqe totale prej 13 m² në vlerën 110,500 lekë, 

nga 7 subjekte që aktualisht kanë vendosur tabelë të thjeshtë identifikuese mbi 2 m2  me sipërfaqe 

totale prej 37.5 m² në vlerën 375,000 lekë, 34 subjekte që aktualisht kanë vendosur tabelë 
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identifikuese me ndriçim, me sipërfaqe totale prej 138.76 m2 në vlerën 2,081,400 lekë, 65 subjekte 

që aktualisht kanë vendosur tabelë për qëllime reklamimi me sipërfaqe totale prej 357.46 m2 në 

vlerën 8,042,850 lekë dhe 14 subjekte që aktualisht kanë vendosur tabelë identifikuese për orientim 

në vlerën 1,680 lekë. Po gjatë vitit 2019 planifikohet të mblidhen detyrime debitore nga 3 subjekte 

të cilat nuk e kanë paguar taksën e tabeles për qëllime indentifikimi brenda vitit 2018 në vlerën 

142,300 lekë si dhe nga 10 subjekte të cilat nuk e kanë paguar taksën e tabelës për qëllime 

reklamimi brenda vitit 2018 në vlerën 1,717,700 lekë. 
 

11. TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS 
DHE ENERGJISË 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Taksa e ndikimit në infrastrukturë 
nga Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë 11,624,815 2,000,000 16,000,000 
 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për vitin 2019 është 

planifikuar në vlerën 16,000,000 lekë. Parashikim ky i bazuar në nivelin e investimeve që kjo 

ministri po kryen për përmirësimin e infrastrukturës në rrjetin shpërndarës të energjisë elektrike në 

vend. 

 

12.DIVIDENTI  NGA  U.K.KO 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Dividenti nga U.K.KO 4,433,134 7,864,515 9,000,000 

 
Dividenti nga U.K.KO për vitin 2019 është planifikuar në vlerën 9,000,000 lekë planifikim ky i 

kryer nga ndërmarja e U.K.KO. 

 

 

 

 

 



 
      BASHKIA KORÇË 

 
 

24 | P a g e  
 

13. DIVIDENTI  NGA  TREGU I SHUMICËS 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Dividenti nga Tregu i 

Shumicës 1,233,662 0 1,600,000 
 

Dividenti nga Tregu i Shumicës për vitin 2019 është planifikuar në vlerën 1,600,000 lekë planifikim 

ky i kryer nga administrata e Tregut të Shitjes me Shumicë të Fruta - Perimeve. Për vitin 2018 nuk 

do të ketë realizim të këtij zëri pasi dividenti i mbledhur nga viti 2017 do të kalojë për investime në 

Tregun me Shumicë të Fruta Perimeve.  

 

14.RENTA MINERARE 

Lloji i taksës  
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Renta minerare 74,247 126,535 200,000  

 
Çdo person fizik apo juridik, që është i licensuar 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/mbi/dhe nëntoka.  

Renta minerare llogaritet si detyrim mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet 

produkte minerare, 5 për qind e të ardhurave nga renta minerare i takojnë pushtetit vendor ku 

zhvillohet veprimtaria. Taksa e rentës minerare arkëtohet në rastin e shitjes së produkteve 

minerare brenda vendit ose nërastin e eksportit të produkteve minerare.  

Baza e taksës janë burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, 

nëçastin kur ai shet produktin.Struktura e mbledhjes e kësaj takse janë:degët e doganave në 

rrethe të cilat 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. 

Të ardhurat nga renta minerare përdoren për investime për njësitë e qeverisjes vendore Për 

vitin 2019 kjo  taksë planifikohet të aktëtohet në vlerën 200,000 lekë. 
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15. TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJË TRANSPORTI 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë regjistrimi për leje transporti 2,562,060 1,646,930 2,600,000 

 
 
Tarifë rregjistrimi për  lejë transporti për vitin 2019 është planifikuar2,600,000lekë planifikim ky i 

bërë nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit. Për këtë planifikim i është referuar ndryshimeve të fundit 

të legjislacionit aktual në fuqi në fushën e transportit, pasi një pjesë e mirë e liçencave për subjektet 

që operojnë në këtë fushë sipas udhëzimeve të Ministrit të Transportit janë dhënë me afat 1 vjeçar 

me qëllim përshtatjen sipas kërkesave të ligjit. 

 
16. TARIFË THERJE BAGËTIE 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë therje bagëtie 1,034,950 2,728,400 3,000,000 

 

Tarifë therje bagëtie për vitin 2019 është  planifikuar  3,000,000 lekë, parashikim ky i Drejtorisë së 

Kontroll Territorit i cili bazohet në realizimin e kësaj takse në vitet e mëparshme, realizimit të 

pritshëm për vitin 2018 si dhe në masat e  mara për  mbikqyrjen e sigurisë ushqimore, formalizimit 

të tregut, parandalimit të therjes së kafshëve në vende ilegale si dhe disiplimimin e therjes së 

kafshëve dhe tregtimit të mishit në të gjithë territorin e Bashkisë Korçë. 

 
 
17. TARIFË MUR PERIMETRAL 

Lloji i tarifës 

REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë mur perimetral 570,146 650,000 1,500,000 

 
Tarifë mur perimetral për vitin 2019 është planifikuar 1,500,000 lekë parashikim ky i bërë nga 

Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit. 
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18. TARIFË PËR SHËRBIM ME TAVOLINA JASHTË LOKALIT 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë për shërbim me tavolina 

jashtë lokalit 3,529,420 812,400 862,500 
 
Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalit për vitin 2019 është parashikuar 862,500 lekë, 

parashikim ky i Drejtorisë së Kontroll Territorit i cili bazohet në numrin subjekteve dhe detyrimet që 

ata kanë ndaj Bashkisë, të cilat nuk mundën të arkëtoheshin brenda vitit 2018 por që me vazhdimin e 

ndjekjessë proçedurave ligjore nga ana jonë do të arkëtohen gjatë vitit 2019. 

 
 
19. TARIFA E PASTRIMIT 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifa e Pastrimit 112,670,439 160,515,809 178,500,000 

 
Tarifa e pastrimit për vitin 2019 planifikohet të jetë në vlerën 178,500,000 lekë.Kjo vlerë  

planifikohet të arkëtohet nga 3,212 subjekte aktive efektive në total dhe konkretisht nga  2,628 

subjekte të biznesit të vogël  në vlerën 28,200,000 lekë , nga 584 subjekte të biznesit të madh në 

vlerën 34,000,000 lekë, nga 19,848 familje rezidente efektive të njësisë administrative Korçë në 

vlerën 75,422,400 lekë, nga 7,589 familje rezidente efektive të njësive administrative të tjera të 

Bashkisë Korçë në vlerën 11,302,500 lekë si dhe nga debitorët familjarë dhe subjekteve të biznesit 

parashikohet në vlerën 29,413,100 lekë.  

Kriteri bazë për vendosjen e tarifës së pastrimit është kostoja e këtij shërbimi, kosto e cila paguhet 

nga bizneset apo familjet të cilat kontribuojnë dhe e përfitojnë shërbimin e pastrimit. Tarifa e 

pastrimit mblidhet nga dy struktura, Drejtoria e të Ardhurave në lidhje me tarifën e pastrimit për 

kategorinë e biznesit dhe për kategorinë familjarë nga U.K.KO.  

 
20. TARIFË NDRIÇIMI 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë Ndriçimi 36,266,541 39,744,693 43,500,000 
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Tarifë ndriçimi për vitin 2019 planifikohet të jetë në vlerën 43,500,000lekë. Kjo vlerë planifikohet të 

arkëtohet nga 3,212 subjekte aktive efektive në total dhe konkretisht nga 2,628 subjekte të biznesit të 

vogël në vlerën 11,285,000 lekë, nga 584 subjekte të biznesit të madh në vlerën 5,480,000 lekë, nga 

19,848 familje rezidente efektive të njësisë administrative Korçë në vlerën 13,893,600 lekë, nga 

7,589 familje rezidente efektive të njësive administrative të tjera të Bashkisë Korçë në vlerën 

3,774,250 lekë si dhe nga debitorët familjarë dhe debitorët e subjekteve të biznesit parashikohet në 

vlerën 9,026,650 lekë. 

Kriteri bazë për vendosjen e tarifës së ndriçimit publik është kostoja e këtij shërbimi, kosto e cila 

paguhet nga bizneset apo familjet të cilat kontribuojnë dhe e përfitojnë shërbimin e ndriçimit publik. 

Tarifa e ndriçimit mblidhet nga dy struktura, Drejtoria e të Ardhurave në lidhje me tarifën e 

ndriçimit për kategorinë e biznesit dhe për kategorinë familjarë nga U.K.KO.  

 
21. TARIFË GJELBËRIMI 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë Gjelbërimi 23,683,772 25,000,000 31,000,000 

 

Tarifa e gjelbërimit për vitin 2019 planifikohet të jetë në vlerën 31,000,000 lekë. Kjo vlerë 

planifikohet të arkëtohet nga 2,861 subjekte aktive efektive në total dhe konkretisht nga 2,277 

subjekte të biznesit të vogël në vlerën 9,020,500 lekë, nga 584 subjekte të biznesit të madh në vlerën 

3,847,500 lekë, nga 19,848 familje rezidente efektive të njësisë administrative Korçë në vlerën 

9,924,000 lekë si dhe nga debitorët familjarë dhe debitorët e subjekteve të biznesit parashikohet në 

vlerën 8,208,500 lekë.  

Kriteri bazë për vendosjen e tarifës së gjelbërimit është kostoja e këtij shërbimi, kosto e cila paguhet 

nga bizneset apo familjet të cilat kontribuojnë dhe e përfitojnë shërbimin e gjelbërimit.Tarifa e 

gjelbërimit mblidhet nga dy struktura, Drejtoria e të Ardhurave në lidhje me tarifën e gjelbërimit për 

kategorinë e biznesit dhe për kategorinë familjarë nga U.K.KO.  
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22. TARIFË MIRËMBAJTJE VARREZA PUBLIKE 

Lloji i tarifës 

REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë mirëmbajtje varreza publike 12,908,387 13,931,905 18,000,000 

 
Tarifë mirëmbajtje varreza publike për vitin 2019 është planifikuar  18,000,000.  Kjo vlerë 

planifikohet të arkëtohet nga 19,848 familje rezidente efektive të njësisë administrative Korçë në 

vlerën 9,924,000 lekë, nga 7,508 familje rezidente efektive të njësive administrative të tjera të 

Bashkisë Korçë në vlerën 3,754,000 lekë si dhe nga debitorët familjarë parashikohet në vlerën 

4,322,000 lekë.Kriteri bazë për vendosjen tarifës për mirëmbajtje varreza publike është kostoja e 

këtij shërbimi, kosto e cila paguhet nga familjet të cilat kontribuojnë dhe e përfitojnë shërbimin e 

mirëmbajtjes së varrezave publike.  

Tarifa e mirëmbajtjes së varrezave publike mblidhet nga dy struktura, nga Drejtoria e të Ardhurave 

dhe U.K.KO në lidhje me tarifën e mirëmbajtjes së varrezave publike për kategorinë familjarë. 

 
23. TARIFË PËR ZËNIE TË HAPËSIRAVE PUBLIKE 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë për zënien e hapësirave publike 9,184,159 15,000,000 27,800,000 

 
Tarifë për zënien e hapësirave publike për vitin 2019 është planifikuar 27,800,000 lekë, bazuar në 

parashikimin e Drejtorisë së Kontrollit të Territorit për sipërfaqet dhe zënien e hapësirës publike të 

cilat përdoren dhe do të përdoren për qëllime të ndryshme siç janë zënia e hapësirave publike për 

shërbim me tavolina jashtë lokalit, vendosje platformash, rrethim me kangjëlla, rrethim me vazo 

lule, etj,zënia e hapësirave publike për tregëtim në tregje publike të miratuara nga bashkia të 

artikujve ushqimore, fruta – perime, vezë, mish, peshk, bulmet, e.t.j ( përmendim këtu tregun e ri të 

fruta-perimeve i cili pritet të hapë dyert e tij për tregëtarët në muajin Janar të vitit 2019) , zënia e 

hapësirave publike për tregëtim tek inkubatori i biznesit (ish UMB) të artikujve industrial, zënia e 

hapësirave publike për organizim evente të ndryshme, panaire, zënia e hapësirave publike për 

tregëtim të artikujve industriale të artikujve ushqimore, fruta – perime, kantina, kënde lojrash etj.  
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24. TARIFË PARKIMI 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë Parkimi 16,973,951 23,330,282 15,000,000 

 
Tarifë parkimi për vitin 2019 është planifikuar  15,000,000 lekë, planifikim ky i kryer nga Drejtoria 

e Kontroll Territorit bazuar në vend parkimet e rezervuara, në të ardhurat që do të mbledhë agjenti i 

parkimit privat, në numrin e mjeteve të transportit që do të marrin leje transporti qytetës, 

rrethqytetës, ndërqytetës, leje transport malli për llogari të vet, leje transport malli për të tretë, leje 

transporti për kamiona me peshë mbi 3,5 ton, liçensat për mjetet taksi (1+4) dhe (1+8) si dhe nga 

debitorët e subjekteve të biznesit që do të paguajnë këtë taksë gjatë vitit 2019.    

 
 
25. TARIFË SHËRBIMI, VËRTETIME, ÇERTIFIKATA, E.T.J 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë shërbimi, vërtetime, çertifikata, regjistrim 

biznesi e.t.j. 6,988,357 5,000,000 14,233,456 
 

Të ardhura të tjera (tarifa shërbimi,vërtetime, çertifikata,etj) për vitin 2019 është planifikuar 

14,233,456 lekë, parashikim ky i bazuar në realizimin e viteve të mëparshme por dhe në të dhënat e 

mara nga drejtoritë apo institucionet përkatëse.  

 
26. ÇERTIFIKATË PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI 

Lloji i tarifës 

REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri 2,445,800 243,400 500,000 
 
Të ardhura nga çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri për vitin 2019 është planifikuar 500,000 lekë, 

parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. 
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27. MIRATIM PROJEKTI 

Lloji i tarifës 

REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (I pritshëm) 2019 
Miratim projekti 108,500 157,000 300,000 

 
Të ardhura nga miratim projekti për vitin 2019 është planifikuar 300,000 lekë, parashikim ky i bërë 

nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. 

 
28. SHËRBIME ZJARRFIKSE NË OBJEKTE TË SIGURUARA 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Shërbime zjarrëfikëse në objekte të siguruara 0 0 30,000 

 
Të ardhura nga shërbime zjarrfikse në objekte të siguruara për vitin 2019 është planifikuar 30,000 

lekë, parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. 

 
29. SHËRBIME ZJARRFIKSE NË BASHKI FQINJE 

Lloji i taksës ose tarifës 

REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Shërbime zjarrfikëse në bashki fqinje 0 0 1,348,250 

 
Të ardhura nga shërbime zjarrfikse në bashki fqinje për vitin 2019 është planifikuar 1,348,250 lekë, 

parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. 

 
 

30. MARRJE ME QIRA PYLLI / KULLOTA 
 

Lloji i tarifës 

REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Marrje me qira pylli/kullota 29,405,175 13,932,534 13,000,000 

 

Marrje me qira pylli / kullota për vitin 2019 është planifikuar 13,000,000 lekë, parashikim ky i bërë 

nga Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjores pranë Bashkisë Korçë bazuar në kontratat ekzistuese, ato që 

priten të lidhen gjatë vitit 2019 por dhe në detyrimet e pa mbledhura gjatë vitit ushtrimor korent apo 

atij të mëparshëm. 
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31. TË ARDHURA NGA SHITJA E DRUVE TË ZJARRIT DHE HEQJA E MATERIALIT 
DRUSOR 

 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018(i pritshëm) 2019 
Të ardhura nga shitja e druve të zjarrit dhe 

heqja e materialit drusor 2,488,686 3,937,876 5,000,000 
 
Të ardhura nga shitja edruve të zjarrit dhe heqja ematerialit drusor për vitin 2019 është planifikuar 

5,000,000 lekë, parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjores pranë Bashkisë Korçë. 

 
32. VËRTETIME TRANSPORTI 

 

Lloji i tarifës 

REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Vërtetime transporti 90,000 114,000 50,000 

 
Të ardhura nga vërtetime transporti për vitin 2019 është planifikuar 50,000 lekë, parashikim ky i 

bërë nga Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjores pranë Bashkisë Korçë. 

 
 
33. TË ARDHURA NGA PRODHIMET E DYTA MEDICINALE 

 

Lloji i tarifës 

REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Prodhimet e dyta medicinale 182,900 246,150 400,000 

 
Të ardhura nga prodhimet e dyta medicinale për vitin 2019 është planifikuar 400,000 lekë, 

parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjores pranë Bashkisë Korçë. 

 
34. SHITJE DOKUMENTA ANKANDI 

Lloji i taksës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Shitje Dokumenta ankandi 1,000 1,000 2,000 

 
Të ardhura shitje dokumenta ankandi për vitin 2019 është planifikuar 2,000 lekë, parashikim ky i 

bërë nga Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjores pranë Bashkisë Korçë. 
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35. GJOBA POLICIA BASHKIAKE 

Lloji i gjobës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Gjoba Policia Bashkiake 1,455,000 2,500,000 2,500,000 

 
Gjoba Policia Bashkiake për vitin2019 është planifikuar2,500,000lekë duke përfshirë dhe gjobat e pa 

mbledhura gjatë vitit ushtrimor korent apo atij të mëparshëm. 

 
36. GJOBË PËR VONESË NË PAGESË 

Lloji i gjobës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Gjobë për vonesë në pagesë 5,767,647 7,297,631 7,000,000 

 
Gjobë për vonesë në pagesë për vitin 2019 është planifikuar 7,000,000 lekë, parashikim ky i bazuar 

në detyrimet e papaguara të viteve të mëparshme, detyrimet e subjekteve të cilët nuk arritën që të 

kryenin pagesat brenda vitit ushtrimor për të cilat gjoba për vonesë në pagesë vazhdon të 

përllogaritet. 

 
37. GJOBA TË INSPEKTORIATIT NDËRTIMOR VENDOR 

Lloji i taksës ose tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor 750,000 2,100,000 2,500,000 

 
Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor  për vitin 2019 është planifikuar 

2,500,000 lekë duke përfshirë këtu dhe gjobat e pa mbledhura nga vitet e mëparshme apo ato që janë 

në proçes gjyqësor apo kanë kaluar në përmbarim për ekzekutim. 

 
38. GJOBA TË DREJTORISË SË KONTROLLIT TË TERRITORIT 
 

Lloji i gjobës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit 536,500 321,500 660,000 
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Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit për vitin 2019 është planifikuar 660,000 lekë duke 

përfshirë këtu dhe gjobat epa mbledhura gjatë vitit ushtrimor korent apo atij të mëparshëm. 

 

39.GJOBA TË DREJTORISË SË TË  ARDHURAVE 
 

Lloji i gjobës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Gjoba të Drejtorisë së të Ardhurave 60,000 120,000 300,000 

 
Gjoba të Drejtorisë së të Ardhurave për vitin 2019 është planifikuar300,000 lekë duke përfshirë këtu 

dhe gjobat epa mbledhura gjatë vitit ushtrimor korent apo atij të mëparshëm. 

 

40. QIRA OBJEKTI/TRUALLI/TOKË BUJQËSORE E.T.J 

Lloji i taksës ose tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Qira objekti/trualli/tokë bujqësore e.t.j 1,967,308 1,952,157 2,246,360 

 
Qira objekti, trualli, tokë bujqësore e.t.j për vitin 2019 është planifikuar2,246,360 lekë, bazuar në 

numrin dhe sipërfaqen e objekteve dhe pronave që Bashkia ka lëshuar me qira. 

 
41.TARIFË VENDORE PËR SHQYRTIM LEJE ZHVILLIM  

 

Lloji i tarifës 

REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë vendore për shqyrtim leje zhvillimi 420,000 470,000 760,000 

 
Tarifë vendore për shqyrtim leje zhvillimi për vitin 2019 është planifikuar 760,000 lekë parashikim 
ky i bërë nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit. 
 
42. TARIFË PËR LEJË NDËRTIMI 
 

Lloji i tarifës 

REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë për lejëndërtimi - 120,000 500,000 

 
Tarifë për lejë ndërtimipër vitin 2019 është planifikuar 500,000lekë parashikim ky i bërë nga 

Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit. 
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43.TARIFË PËR SERVITUTIN E KALIMIT NË PRONAT PUBLIKE 
 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publike 1,041,376 653,146 1,000,000 

 
Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publike për vitin 2019 është planifikuar 1,000,000 lekë duke 

u bazuar në të dhënat e marra nga Drejtoria e Kontroll Territorit e cila ka inventarizuar dhe matur në 

terren sipërfaqet që kanë zënë pronë publike në funksion të aktivitetit të tyre.  

 
44.TË ARDHURA NGA QIRATË (BANESAT SOCIALE) 
 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Të ardhura nga qiratë (banesa sociale) 6,946,843 6,962,400 7,080,000 

 
Të ardhura nga qiratë (banesa sociale) për vitin 2019 do të jenë 7,080,000 lekë. Parashikim ky i 

Njësisë së Menaxhimit të Banesave me qëllim social bazuar në numrin dhe sipërfaqet e 

apartamenteve që disponojnë, konkretisht: 

1. Banesa nr 1. me 41 apartamente, qiraja vjetore 2,928,000 lekë 

2. Banesa nr 2. me 29 apartamente, qiraja vjetore 2,076,000 lekë 

3. Banesa nr 3.  me 29 apartamente, qiraja vjetore 2,076,000 lekë. 

 
45.TË ARDHURA NGA QIRATË (BANESA NË PRONËSI TË BASHKISË ENTI I 
BANESAVE) 

 

Lloji i taksës ose tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Të ardhura nga qiratë (banesa në pronësi 

të Bashkisë nga enti i banesave) 3,040,643 3,372,212 3,585,200 
 

Të ardhura nga qiratë (banesa që kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Korçë nga Enti Kombëtar i 

Banesave) për vitin 2019 parashikohet në vlerën 3,585,200 lekë konkretisht: 

Banesa sociale të dorëzuara nga E.K.B, 39 apartamente me vlerë qiraje vjetore  3,585,200 lekë. 
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46. KAMAT VONESA 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Kamat vonesa (qira objekti) 404,782 406,728 500,000 

 
Këto kamatvonesa janë planifikuar në vlerën 500,000 lekë. Parashikim ky i Njësisë së Menaxhimit të 

Banesave me qëllim social si rezultat ky i mos pagimit në kohë të qirasë nga banesat që kanë kaluar 

në pronësi të Bashkisë Korçë nga Enti Kombëtar i Banesave dhe i qirave të banesave sociale. 

 

47.TARIFË PËR DHËNIEN NË PËRDORIM TË TUBACIONEVE NËNTOKËSORE 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 
Tarifë për dhënien në përdorim të 

tubacioneve  nëntokësore 0 5,040 3,000 
 
Tarifë për dhënien në përdorim të tubacioneve nëntokësore për vitin 2019 është planifikuar 3,000 

lekë parashikim ky i bazuar në të dhënat që ne disponojmë në lidhje me përllogaritjen e kësaj tarife 

siç janë sipërfaqja dhe nr i subjekteve të interesuar që operojnë në këtë fushë (telefoni, energji, tv 

kabllor, internet e.t.j) që do të përdorin këto tubacione përgjatë vitit 2019. 

 

48. TARIFË UJI 

Lloji i tarifës 
REALIZIM PLANIFIKIM 

2017 2018 (i pritshëm) 2019 

Tarifë uji 231,521 137,621 350,000 
 
Tarifë uji për vitin 2019 është planifikuar  350,000 lekë bazuar kjo në arkëtimet aktuale dhe në 

detyrimet e prapambetura në fshatrat e njësive administrative të cila janë në proçedurë e sipër për të 

kaluar nën administrimin e U.K.KO. 

4.2 Të ardhurat nga institucionet e vartësisë 

Për vitin 2019 të ardhurat nga institucionet e vartësisë janë planifikuar në vlerën 22,663 mijë lekë.  



 
      BASHKIA KORÇË 

 
 

36 | P a g e  
 

5. Transfertat nga buxheti i shtetit 

5.1. Transferta e pakushtëzuar 2019 

Transferta e pakushtëzuar rregullohet sipas ligjit 68 datë 27.4.2017, “Për financat e Vetëqeverisjes 

Vendore”, i cili përcakton madhësinë dhe mënyrën e ndarjes për NJQV. Si rregull i përgjithshëm, 

transferta e pakushtëzuar ka për qëllim t‟u sigurojë NJQV diferencën mes kostos së ushtrimit të 

funksioneve (nevojat për shpenzime) dhe të ardhurave që ato krijojnë në mënyrë të pavarur 

(kapaciteti fiskal). Për vitin 2019, Transferta e Pakushtëzuar përbëhet nga: 

- a) Pjesa e Përgjithshme që rezulton nga zbatimi i pikës 2 të nenit 23 të Ligjit nr. 68, datë 

27.04.2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, i cili përcakton se madhësia e 

transfertës së pakushtëzuar për vitin 2019 është 1% e Produktit të Brendshëm Bruto të 

parashikuar për vitin 2019,  rezulton të jetë 17.5 miliard lekë; dhe  

- b) Pjesa Sektoriale prej 7.4 miliard lekë nga shtesa që rezulton si pasojë e zbatimit të pikës 3 

të nenit 95 të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, për përfundimin 

e periudhës tranzitore për financimin me transferta specifike të funksioneve të 

decentralizuara nga ky ligj, dhe zbatimi i pikës 4 të nenit 23 të Ligjit 68 datë 27.04.2017 “Për 

Financat e Vetëqeverisjes Vendore” që rregullon konvertimin e transfertave specifike për 

funksionet e decentralizuara rishtazi në nivel vendor në transfertë të pakushtëzuar sektoriale.  

Duke filluar nga 1 janari 2019, transfertat specifike kthehen në transferta të pakushtëzuara sektoriale 

të cilat përdoren në autonomi nga NJQV. Pjesa sektoriale e transfertës së pakushtëzuar përfshin 

financimin për funksionet e reja të transferuara në nivel vendor në vitin 2016 sipas ligjit nr. 139 datë 

17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”. 

Vlera e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2019 është me vlerë 439,016 mijë lekë dhe 4.6% më 

e lartë se viti 2018, ose 19,489 mijë lekë më shumë.    

Tabela 1: Tranferta e pakushtëzuar (vlerat në 000/lekë) 

Emërtimi 2016 2017 2018 2019 

Transferta e pakushtëzuar (grandi) 324,808 395,385 419,527 439,016 
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Paraqitja grafike1: Tranferta e pakushtëzuar (grandi) 

 

5.2. Transfertat e pakushtëzuara sektoriale 

Pjesa Sektoriale e Transfertës së Pakushtëzuar përfshin financimin për funksionet e reja të 

transferuara në nivel vendor në vitin 2016 sipas Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015, “Për Vetëqeverisjen 

Vendore”.  

Buxheti i vitit 2019, shënon fillimin e një reforme të rëndësishme në sistemin arsimor dhe vendos 

një standard të ri në arsimin parashkollor. Duke filluar nga viti 2019, konform kuadrit ligjor në fuqi 

dhe praktikave më të mira ndërkombëtare, fondet për arsimin parashkollor do të ndahen kryesisht 

mbi bazën e numrit të fèmijëve me moshë 3-6 vjeç, si treguesi më i mirë i nevojës për shërbim dhe 

pjesërisht do të bazohet në sistemin aktual të ndarjes së fondeve sipas numrit të edukatoreve të 

transferuara në vitin 2016 deri në 2018.  

Kjo reformë, bën një ndarje më të drejtë të fondeve ndërmjet bashkive, zbut diferencat ndërmjet 

bashkive përsa i përket raportit “fëmijë për edukatore” dhe siguron fonde shtesë për ato bashki që 

kanë një nevojë imediate për rritjen e numrit të edukatorëve.  

Funksionet e reja nga transferta e pakushtëzuar sektorjale jepen si më poshtë: 

1. Arsim parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjës në QKF/punonjës 

mbështetës,  

2. Konviktet e arsimit parauniversitar 

3. Personeli mbështetës i arsimit parauniversitar,  

4. Rrugët rurale,  

5. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi,  

6. Administrimi i pyjeve,  
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7. Ujitja dhe kullimi.    

Funksionet e reja (vlerat në 000/lekë) 

Emërtimi Fakt 2017 Real I Pl të 
pritshëm 2018 

Pl 2019 Pl 2020 Pl 2021 

Arsim parashkollor (kopshtet e 
fëmijëve, edukatore dhe punonjës  
në QKF/punonjës mbështetës) 

166,467 166,967 171,683 171,683 171,683 

Konviktet e arsimit 
parauniversitar 

15,739 17,106 21,881 21,881 21,881 

Personeli mbështetës i arsimit 
parauniversitar,  17,710 18,289 18,289 18,289 18,289 

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri 
dhe shpëtimi 

26,914 27,999 29,092 29,092 29,092 

Administrimi i pyjeve 5,217 8,638 13,815 13,815 13,815 

Ujitja dhe  kullimi 44,026 42,826 43,178 43,178 43,178 

Rruget rurale 6,659 4,901 6,521 6,521 6,521 

Total  282,732 286,726 304,459 304,459 304,459 

5.3. Transferta të kushtëzuara 

Transfertat e kushtëzuara përdoren për qëllime të caktuara që kanë lidhje me:  

a) kryerjen e funksioneve të deleguara të njësive të vetëqeverisjes vendore;  

b) projekte të veçanta, të konsideruara me interes vendor, rajonal apo kombëtar, ku kërkohet 

bashkëpunimi me vetëqeverisjen vendore.  

5.4. Fondi për Zhvillimin e Rajoneve 

Fondi për Zhvillimin e Rajoneve është një instrument zhvillimor dhe një mekanizëm financiar 

konkurrues që mbështet politikën kombëtare të zhvillimit rajonal dhe lokal, për të siguruar zbatimin 

e objektivave të politikës së kohezionit territorial, për të patur rajone me zhvillim të balancuar, 

konkurruese dhe me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social e mjedisor. Për vitin 2019, Fondi për 

Zhvillimin e Rajoneve përbëhet nga granti konkurrues për arsimin. 
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Fondi i Zhvillimit të Rajoneve me përparësi duhet të financojë projektet e investimeve në proçes. 

Pjesa e financimit të projekteve në proçes vendoset në listën e investimeve të Ministrisë së Arsimit, 

Sportit dhe Rinisë në përputhje me ecurinë e projekteve përkatëse.  

Thirrjet për aplikim në Fondin e Zhvillimit të Rajoneve për vitin buxhetor mund të bëhen që në 
Nëntor të   vitit paraardhës. 

Fondi i Zhvillimit të Rajoneve nuk trashëgohet në vitin e ardhshëm buxhetor.  

1. Fondet për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale, të parashikuara si program buxhetor në Fondin 

Shqiptar të Zhvillimit, janë një mekanizëm financiar konkurrues që mbështet politikën 

kombëtare të zhvillimit rajonal dhe vendor. 

2. Specifikimet, rregullat, kriteret për financimin e projekteve si dhe shpërndarja e Fondit për  

Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale për financimim e projekteve të reja kryhen nga Këshilli 

Drejtues i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. 

3. Nga fondi për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale, Fondi Shqiptar i Zhvillimit me përparësi 

duhet të financojë projektet e investimeve në proces me burim financimi ish-Fondin e Zhvillimit 

të Rajoneve-Infrastrukura Vendore dhe Rajonale. Pjesa e financimit të projekteve në proces 

vendoset në listën e investimeve të FSHZH-së, në përputhje me ecurinë e projektit. Fondi 

Shqiptar i Zhvillimit mund të kërkojë rialokime midis projekteve, sipas procedurave të miratuara 

për investimet publike. 

6. Buxheti 2019 
                                     000/lekë 

Burimet e financimit 2018 2019 Dif pl19-Pl18 

Transferta e pakushtëzuar 419,527 439,016 19,489 

Transferta e pakushtëzuar sektoriale 302,499 304,458 1,959 

Të ardhurat nga taksat dhe tarifat 
vendore 

961,670 977,910 16,240 

Të ardhurat nga institucionet e varësisë 19,983 22,663 2,680 

Total 1,703,679 1,744,047 40,368 
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000/lekë 

 
Shpenzimet 2018 2019 Dif Pl19-Pl18 

Shpenzimet personeli (paga + sigurime)           
649,444  

                
642,586  

 
-6,858 

Shpenzime korrente (shp op, shërbime publike, 
subv, tr tek individet, tr tek org, etj ) 

          
654,430  

                
746,545  

 
92,115 

Shpenzime për investime           
284,446  

                
298,066  

 
13,620 

Shpenzime për investime detyrime 2017              
58,259  

   
-58,259 

Principali dhe interes              
57,100  

                  
56,850  

 
-250 

Total        
1,703,679  

            
1,744,047  

 
40,368 
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Buxheti vjetor përbën vitin e parë të programit buxhetor afatmesëm.  

Buxheti vjetor përfshin dokumentacionin bazë dhe dokumentacionin shoqërues si më poshtë:  

 
6.1. Dokumentacioni bazë:  

a) fondet buxhetore, të parashikuara sipas programeve buxhetore për çdo njësi shpenzuese, 

për vitin e ardhshëm, të ndara në korrente dhe kapitale;  

Fondet buxhetore, të parashikuara sipas programeve buxhetore për çdo njësi shpenzuese, për vitin e ardhshëm, 
të ndara në korrente dhe kapitale (vlerat në 000/lekë) 

Programet sipas PBA-
së 

Institucioni Shp. korrente Shp. 
investime 

TOTALI 

600-
609,166,651 

230+231 

Planifikimi, Menaxhimi 
dhe Administrimi 

Bashkia                  
146,694  

                  
1,648  

       
148,342  

Çështje financiare dhe 
fiskale 

Bashkia                     
44,610  

           
44,610  

Pagesa për shërbimin e 
borxhit të brendshëm 

Bashkia                     
56,850  

           
56,850  

Shërbimet e Policisë 
Vendore 

Bashkia                     
11,481  

           
11,481  

Mbrojtja nga zjarri dhe 
mbrojtja civile 

Bashkia                     
32,092  

                  
2,178  

         
34,270  

Mbështetje për 
zhvillimin ekonomik 

Bashkia                     
13,232  

           
13,232  

Shërbimet bujqësore, 
inspektimi, ushqimi dhe 

mbrojtja e 
konsumatorëve 

Bashkia                       
5,085  

              
5,085  

Menaxhimi i 
infrastrukturës i ujitjes 

dhe kullimit 

NSHP                     
43,178  

           
43,178  

Administrimi I pyjeve 
dhe kullotave 

Bashkia                     
13,815  

               
14,452  

         
28,267  

Rrjeti rrugor rural Bashkia/NSHP                       
6,521  

             
200,000  

       
206,521  

Transporti publik Bashkia                     
13,314  

           
13,314  

 
Zhvillimi i turizmit 

 
Bashkia 

                    
12,122  

           
12,122  
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Menaxhimi i mbetjeve 

 
Bashkia 

                 
117,789  

         
117,789  

Ndërgjegjësimi 
mjedisor 

 
Bashkia 

                      
1,264  

              
1,264  

Planifikimi Urban 
Vendor 

 
Bashkia 

                    
12,314  

               
26,800  

         
39,114  

Shërbime publike 
vendore 

 
Bashkia/NSHP 

                 
286,050  

               
26,600  

       
312,650  

Ndriçim rrugësh  
NSHP 

                    
56,099  

                  
2,700  

         
58,799  

 
Sport dhe argëtim 

 
Bashkia/Kl shumsp 

                    
87,929  

           
87,929  

Trashëgimia kulturore, 
eventet artistike dhe 

kulturore 

 
QAK 

                    
88,700  

                  
1,100  

         
89,800  

Arsimi bazë përfshirë 
arsimin parashkollor 

 
Bashkia/NSHMAC 

                 
278,093  

               
21,152  

       
299,245  

Arsimi i mesëm i 
përgjithshëm 

 
NSHMAC 

                    
46,665  

                     
150  

         
46,815  

Arsimi profesional  
NSHMAC 

                    
21,881  

                  
1,085  

         
22,966  

Kujdesi social për 
personat e sëmurë dhe 
me aftësi të kufizuara 

 
Bashkia/QD/QRZH 

                    
13,282  

           
13,282  

Sigurimi shoqëror  
Bashkia 

                      
5,962  

              
5,962  

Kujdesi social për 
familjet dhe fëmijët 

Bashkia/NSHMAC/Shtëpia 
e Foshnjës 

                    
22,039  

                     
200  

         
22,239  

Strehimi social  
Bashkia/NJMBQS 

                      
5,921  

              
5,921  

Fondi rezervë  
Bashkia 

                      
2,000  

              
2,000  

Fondi i kontigjencës  
Bashkia 

                      
1,000  

              
1,000  

TOTALI                 
1,445,982  

             
298,065  

    
1,744,047  

 
 

b) një tabelë përmbledhëse të të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit, sipas zërave 

kryesorë, për dy vitet e mëparshme buxhetore dhe tre vitet e ardhshme;  
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 Tabela përmbledhëse e të ardhurave dhe shpenzimeve (000/lekë) 

Të ardhurat Fakt 2017 Fakt 11 m2018 Real I Pl të pr. 
2018 

2019 2020 2021 

Të ardhurat nga taksat  
278,595  

                
274,276  

               
299,809  

            
 592,300  

       
598,223  

    
610,187  

Të ardhurat nga tarifat             
266,993  

                
261,461  

               
289,746  

            
 338,609  

       
341,996  

 
348,835  

Të ardhura nga shitja e 
pronës dhe dhënia me qera 

              
10,654  

                    
1,709  

                    
1,952  

 
   2,246  

 
2,268  

 
2,314  

Të ardhura nga ndërmarrjet e 
ndryshme 

              
12,229  

                  
15,844  

                 
19,983  

 
   22,663  

 
22,890  

        
 23,119  

Të ardhura të tjera               
10,393  

                
  38,099  

                 
41,713  

 
44,755  

 
45,203  

         
46,107  

Totali i të ardhurave             
578,864  

               
 591,389  

               
653,203  

 
   1,000,573  

 
1,010,580  

    
1,030,562  

Të ardhura të kushtëzuara             
997,042  

             
1,039,219  

            
1,095,797  

 
 743,474  

 
 765,301  

       
810,939  

Transferta e pakushtëzuar             
395,385  

                
383,028  

               
419,527  

 
 439,016  

 
  460,843  

      
 506,481  

Të ardhurat e trashëguara             
340,660  

               373,772                 
373,772  

      

Transferta specifike             
260,997  

               282,419                 
302,498  

 
   304,458  

 
 304,458  

       
304,458  

TOTALI          
1,575,906  

             
1,630,608  

            
1,749,000  

 
 1,744,047  

 
 1,775,881  

    
1,841,501  

Shpenzimet Fakt 2017 Fakt 11 m2018 Pl i pr. 2018 2019 2020 2021 

600-601             
557,271  

               
 528,376  

               
578,567  

 
 642,586  

 
    656,001  

      
 685,680  

602-609, 651, 166             
481,381  

                
415,607  

               
588,056  

 
 803,395  

 
819,712  

     
  835,936  

230-231             
163,482  

                
125,302  

               
274,106  

 
 298,066  

 
300,168  

       
319,885  

TOTALI          
1,202,134  

            
 1,069,285  

            
1,440,729  

 
1,744,047  

 
1,775,881  

  
  1,841,501  

 
 

c) numrin e punonjësve buxhetorë, për çdo njësi shpenzuese të njësisë së vetëqeverisjes 

vendore, për vitin e ardhshëm;  

 

Numri i punonjësve buxhetorë, për çdo njësi shpenzuese të njësisë së vetëqeverisjes vendore, për vitin e ardhshëm 

Emërtimi i institucionit 
Viti 2019 

Numri i parashikuar i punonjësve 
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Bashkia Korçë  236 

Shërbimi i MNZSH 31 

Shërbimi pyjor 19 

TOTAL BASHKIA 286 

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike 351 

Ujitja dhe Kullimi 25 

TOTAL NSHP 376 

Qëndra e Artit dhe Kulturës 50 

TOTAL QAK 50 

Klubi Shumësportësh “Skënderbeu” 13 

TOTAL KLUBI SHUMËSPORTËSH 13 

 Njësia e Menaxhimit të Banesave me Qëllim Social 2 

TOTAL NJMBQS 2 

Shtëpia e Foshnjës “Lulet e Vogla” 3 

TOTAL SHTËPIA E FOSHNJËS 3 

Arsimi parashkollor (tranferta specifike) 248 

Arsimi parauniversitar (tranferta specifike) 32 

Konviktet e arsimit paraunivesitar (tranferta specifike) 25 

NSHMAÇ dhe NJA 79 

TOTAL NSHMAÇ 384 

QKB 2 

GJENDJA CIVILE 12 

TOTAL 1,128 

 

d) përputhshmërinë me rregullat fiskale në fuqi për vetëqeverisjen vendore.  

Buxheti vjetor i Bashkisë Korçë vjen në përputhje më rregullat fiskale në fuqi për vetqeverisjen 

vendore, rregulla mbi të cilat është hartuar dhe miratuar edhe paketa fiskale e vitit 2018. 

Konkretisht, në gërmën“f”, të nenit 54 te ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, në ligjin 

nr. 9632, datë 31.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, në ligjin nr.9975 datë 

28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, në ligjin nr. 9920 date 19.05.2008 “Per proçedurat 

tatimore ne Republiken e Shqipërise” i ndryshuar, në ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetqeverisjes 

vendore”, në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, ligjin 152/2015 “Për 

shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, ligjin 8519 date 30.07.1999 “Për ujitjen dhe 

kullimin”, i ndryshuar, ligjin 9385 date 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, 
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ligjin 10465, datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, ligjin 10279 

datë 20.05.2010 “Për kundravajtjet administrative”. 

 

6.2. Dokumentacioni shoqërues: 
 
1- Informacion të detajuar për shpenzimet, sipas klasifikimeve buxhetore;  

*Tabela e detajuar për shpenzimet sipas klasifikimeve buxhetore bashkëngjitur materialit të buxhetit 

2019. 

2- Llogaritjen e efektit financiar të përjashtimeve ose lehtësimeve fiskale vendore, si pjesë 

e paketës fiskale të parashikuara në këtë buxhet vjetor po i pasqyrojmë në tabelën 

e mëposhtme: 

Llogaritja e e efektit financiar të përjashtimeve ose lehtësimeve fiskale vendore 

Taksa / tarifa Efekti financiar 

Përjashim nga pagesa e tarifës ( pastrim , ndriçim, gjelbërim 647,500 lekë 

Totali 647, 500 lekë 

 

3-Listën e njësive shpenzuese të njësisë së vetëqeverisjes vendore: 

- Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes 

- Klubi Shumësportësh 

- Njësia e Menaxhimit të Banesave me Qëllim Social 

- Qendra e Artit dhe Kulturës 

- Ndërmarja e Shërbimeve Publike 

- Qendra Ditore 

- Qendra e ZhvillimitRezidencial 

- Shtëpia e Foshnjës 

4-Objektivat kryesorë të programeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore: 

a) Fuqizimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore në Bashki në mënyrë që ti përgjigjen realizimit 

të vizionit për të ardhmen. 

b) Nxitja e sigurimit të shërbimit cilësor.  

c) Rehabilitimi i infrastrukturës në zonatku janë parashikuar zhvillime urbane. 

d) Rrugë me cilësi tëlartë dhe zhvillim urban me hapësira të reja publike. 
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e) Ndërtimi i terminalit të autobuzëve. 

f) Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. 

g) Shtimi i elementëve plotësues të lulishteve (stola, kosha, vepra arti). 

h) Futja në sisteme efiçente alternative të pëdorimit të energjisë. 

i) Përmbushjen me sukses e të gjitha detyrimeve ligjore në fushën e arsimit. 

j) Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, 

si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

k) Përfundimi i ndërtimit të Qendrës Multifunksionale sportive kulturore. 

l) Shtimi i aktiviteteve atraktive sportive. 

m) Parandalimi me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja në shuarjen e zjarreve, shpëtimi 

i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, 

fatkeqësi natyrore apo të shkaktuara nga dora e njeriut. 

n) Administrimi, qeverisja dhe mbrojtja e fondit pyjor dhe kullosor kombëtar, mbi bazën 

e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm. 

o) Krijimi i marrëdhënieve midis NJQV, pronarëve dhe biznesit privat për administrimin, 

qeverisjen dhe mbrojtjen e fondit pyjor. 

p) Të mbrojë dhe sigurojë përfituesit nga çdo lloj forme abuzimi. 

q) Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve. 

r) Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i veprave ujitëse. 

5-Informacion mbi gjendjen/stokun e borxhit të njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe një analizë 

të elementeve të riskut, të cilat karakterizojnë këtë borxh; 

Në lidhje me kredinë e marrë nga Bashkia Korçë tek Intesa SanPaolo, ProCredit bank, dhe CEB, 

shuma e mbetur për tu shlyer nga viti 2019 deri më 2027,në total është 307,348,310.14 lekë, 

e detajuar si më poshtë: 

 Principali 284,238,056.57 lekë 
 Interesi 23,110,253.57 lekë 

Kredia 

Emërtimi i bankës 
Principal Interesi 

Obligim VL. Likujduar Diderenca Obligim VL. Likujduar Diderenca 

Intesa Sanpaolo Bank 200,000,000.00 56,736,388.00 143,263,612.00 56,525,575.55 35,231,303.00 21,294,272.55 

Procredit Bank 92,600,000.00 65,021,455.39 27,578,544.61 35,807,367.44 33,991,386.42 1,815,981.02 
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CEB  166,824,000.00 53,428,100.04 113,395,899.96 0.00 0.00 0.00 

TOTAL  459,424,000.00 175,185,943.43 284,238,056.57 92,332,942.99 69,222,689.42 23,110,253.57 

        

        

 
  Obligim VL. Likujduar Diderenca 

   

 
Principal 459,424,000.00 175,185,943.43 284,238,056.57 

   

 
Interesi 92,332,942.99 69,222,689.42 23,110,253.57 

   

 
TOTAL  551,756,942.99 244,408,632.85 307,348,310.14 

   

         

Elementët e riskut që e karakterizojnë këtë borxh janë:  

 Ndjekja e grafikut të përgatitur nga bankat me datat përkatëse për likuidimin e kësteve, 

parashikimi i fondeve për likuidimin e kësteve. 

 Ndryshimi i normave të interesit në rritje. 

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

normës së interesit. 

 Risku i kursit të këmbimit. 

 Ndjekja me kujdes e raportimit, bisedime me bankën mbi kursin e këmbimit, si dhe ndjekja e 

trendit të kursit të këmbimit. 

 

6-sipas rastit, një përmbledhje të pagesave të vonuara ndaj palëve të treta, përfshirë edhe origjinën 

e tyre dhe masat për likuidimin e parandalimin e krijimit të tyre. 

Bashkangjitur materialit të buxhetit 2019 do të jetë raporti i detyrimeve të prapambetura 

për periudhën janar-shtator 2018 të Bashkisë, të dorëzuar në MFE. Vlera totale e detyrimeve 

të prapambetura për këtë periudhë është 13,253 mijë lekë, nga të cilat:  

- 3,896 mijë lekë investime (faturat për objektin “Rikontruksion i teatrit A.Z.Çajupi, faza II” të 

datë 25.08.2017). Për këtë objekt punimet kanë përfunduar gjatë vitit 2017, dhe financimi do 

të kryhet për periudhën 2017-2018. Kjo vlerë u shlye me urdhër shpenzimin nr. 969 datë 

2.10.2018. 

- 114 mijë lekë investime (faturat për kolaudimin e objektit “Rikontruksion i teatrit 

A.Z.Çajupi, faza II” të datë 25.08.2017). Kjo vlerë u shlye me urdhër shpenzimin nr. 988 

datë 5.10.2018. 

- 6,165 mijë lekë shpenzime operative. 
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- 3,080 mijë lekë vendime gjyqësore (shlyerja e këtyre detyrimeve është planifikuar të kryhet 

gjatë vitit 2018 dhe në vazhdim). 

7-një përmbledhje të të ardhurave, shpenzimeve dhe subvencioneve të shoqërive në pronësi 

të bashkisë;           

 Përmbledhje e të ardhurave, shpenzimeve dhe subvencioneve të shoqërive në pronësi të 
bashkisë (000/lekë) 

Subjekti 
Të ardhura 

2019 

Shpenzime 2019 

Total 
shpenzime 

Të ardhura 
-shpenzime 

Shp. për 
personelin 

Shp. të tjera 
korrente 

Shp. për 
investime 

Korça 2008 sh.a 2,880 1,460 1,420   2,880 0 

KRËM sh.a 114,708 20,111 94,515   114,626 82 

Tregu me shumicë 
fruta perime sh.a. 17,521 7,410 7,595 1,500 16,505 1,016 
Qendra Sportive 
Korçë sh.a 2,030  5,873 5,462  4,800  16,135 -14,105 

UKKO 450,000  85,000  285,000  60,000  430,000 20,000 

Total 587,139 119,854 393,992 66,300 580,146 6,993 

 
 
Buxheti i Bashkisë Korçë për vitin 2019 
 
Shpenzime për personelin      180,686 mijë lekë 

Shpenzime operative + transfertat+shërbimet publike  334,411 mijë lekë 

Shpenzime për investime      259,196 mijë lekë 

Interesi dhe principali       56,850mijë lekë 

Total         831,143 mijë lekë 

7. Detajimi i buxhetit të Bashkisë sipas programeve 

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

7.1.1. Programi: Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 

Burimi i financimit:Transferta e pakushtëzuar, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese: Bashkia 
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Ky program merret me zhvillimine njësisë, menaxhimine burimeve njerëzore, funksionimi i 

proçeseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të 

Kryetarit të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore ose të Këshillit.Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të 

përgjithshme për personelin. 

Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe 

arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qëndrore automjetesh, zyrave 

të printimit dhe IT etj. 

Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarine njësisë të 

vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhekomisionete këshillit ose të kryetarit të njësisë. 

Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore.Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, 

dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit. 

Buxheti për këtë program është 148,342 mijë lekë dhe nr. I punonjëve do të jetë 75, i detajuar si më 

poshtë: 

-shpenzime personeli   60,643 mijë lekë 

- shpenzime korrente    86,051 mijë lekë 

- shpenzime për investime   1,648 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga për vitin 2019 për këtë program do të jetë në vlerën 52,056 mijë lekë.Në 

fondin e planifikuar për paga është llogaritur fond i veçantë në vlerën 583 mijë lekë për shpërblim 

me rastin e daljes në pension të punonjësve, në rast fatkeqësie dhe organizimin e aktiviteteve social 

kulturore. Pagat për punonjësit e administratës së Bashkisë, NJA-ve dhe Institucioneve të Varësisë 

bazohen në VKM nr.177 datë 08.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 165 datë 

2.3.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të 

pagave të funksionarëve të zgjedhur të emëruar të nëpunësve civilë të punonjësve administrativë të 

njësive të vetëqeverisjes vendore”, VKM nr. 202 datë 15.3.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

VKM nr.717 datë 23.6.2009 “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore 

dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, të ndryshuar si dhe VKM nr. 929 datë 

17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, i ndryshuar. 

Fondi i planifikuar për zërin sigurime shoqërore dhe shëndetësore do të jetë në vlerën 8,586 mijë 

lekë. 
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Fondi i planifikuar për shpenzime operative për këtë program është në vlerën 57,049 mijë lëkë e 

detajuar si më poshtë: 

Nr. Emërtimi Plan 2019 

1 Telekom+posta 810 

2 Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik 212 

3 Energjia elektrike Bashki +NJA 4,410 

4 Pagese uji 518 

5 Udhetime dhe dieta 1,665 

6 Riparim dhe pajisje makinash       1,565  

7 Larje automjete          151  

8 Karburant makina       5,688  

9 Prodhim I revistes  periodike Korca 1,313 

10 Shpenzime pritje 100 

11 Veshje, uniforma Policia dhe punonjesit e sportelit             65  

12 Siguracion makine dhe   ndertese  250 

13 Taksa vjetore për mjetet e përdorura TVMP dhe 
kontrolli teknik SGS 

204 

14 Shpenzime te tjera 950 

15 Gazi lengshem per ngrohje 72 

16 Gazi lengshem Autogaz 170 

17 Leter shkrimi fotokopimi Kancelari 687 

18 Materiale konsumi 297 

19 Riparim fotokopje dhe pajisje te ndryshme 146 

20 Sherbimi i rojeve 14,352 

21 Boje printeri e fotokopjues 645 

22 Vendime gjyqesore 5,700 

23 Rregjistrimi I pronave Bashki 500 

24 Blloqe administrative   150 

25 Blloqe administrative   letra me vlere 1,128 

26 Sherbime te printimit (ftesa f-pal kartolina albume) 1,050 

27 Mirembajtje e sistemit ''Qyteti im'' 1,920 

28 Mirembajtje  e programit One stop shop 300 
29 Larje xhamat e Bashkisë 120 

30 Dezinfekim , dezinsektim,deratizim  Arkivat 100 
31 Suport per hostimin, mail server dhe domain 80 

32 Sponsorizimi I faqeve ne rrjetet sociale 300 

33 Pagesa e Kryepleqve te fshatit 4,200 

34 Pagesa per keshilltaret 6,888 

35 Blerje Emblema e Arte 43 

36 Blerje Qytetar Nderi 50 
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37 Festa e zones Lekas 250 

  Total Shpenzime operative (Programi i planifikimit, 
menaxhimit dhe administrimit) 

57,049 

 

Në zbatim të ligjit nr 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 71 në buxhetin e vitit 2018 janë 

planifikuar pagesa e këshilltarëve në vlerën 6,888 mijë lekë (10% e pagës së Kryetarit të Bashkisë), 

si dhe pagesa e kryepleqve të fshatrave të Njësive Administrative në vlerën 4,200 mijë lekë( 10% e 

pagesës së Administratorëve të NJA).  

Fondi i planifikuar për transfertat për organizatat për këtë program është 28,802 mijë lekë, e detajuar 

si më poshtë: 

Nr. Emërtimi  

2016 2017 Pl. 
2018 

Fakt 11 
mujor 

Pl. i 
pritshem 

Pl 2019 Pl.2019-
Pl.2018 

Pl.2019- 
Pl. 

pritshëm 
1 Agjenti tatimor Alben 2 security         

9,464  
         

7,906  
    

14,000  
        

8,453  
              

10,000  
                

7,000  
                

(7,000) 
             

(3,000) 

2 Transferte per UKKO         
5,000  

         
5,000  

      
7,500  

        
7,106  

                
7,106  

                
5,000  

                
(2,500) 

             
(2,106) 

3 Kont.per real e proj implementimi i proj. 
shetitorja F.Noli & ndricim unaza e qytetit 

      
14,089  

       
32,029  

                         
-    

              
13,476  

               
13,476  

             
13,476  

4 Kontributi fin.i bashkise per pagesen e tvsh per 
proj.zhvillimi i prod.turistik per Gostivarin 

           
715  

            
700  

                         
-    

                          
-    

                     
-    

5 Komision per tatimin e thjesht. te bizn. te vogel            
110  

             
62  

         
150  

             
43  

                     
60  

                   
200  

                       
50  

                  
140  

6 Kontributi per shoqaten e bashkive         
1,290  

         
1,290  

      
1,290  

        
1,290  

                
1,290  

                
1,290  

                        
-    

                     
-    

7 Projekti "ReLOad"           
1,611  

        
1,611  

                
1,611  

                   
836  

                   
(775) 

                 
(775) 

8 Kontributi per keshillin e qarkut            
1,000 

           
600  

                
1,000  

                
1,000  

                        
-    

                     
-    

  Total Transferta tek organizatat 30,668 46,987 25,551 19,103 21,067 28,802 3,251 7,735 

 

- Kontributi i Bashkisë për UKKO do të jetë në vlerën 5,000 mijë lekë, sipas kontratës 
me objekt: “Mbështetje financiare për sha Ujësjellës Kanalizime Korçë, nga Bashkia Korçë, 

data 4.2.2010” 
- Pagesa e transfertës për mbledhjen e tarifës së parkimit ndaj shoqërise Alben 2 Security do të 

jetë në vlerën 7,000 mijë lekë. Bashkia Korçë ka lidhur një kontratë me shoqërinë “Alben 2 

Security” sh.p.k si agjent tatimor për mbledhjen e të ardhurave nga parkimi me pagesë në 
rrugë. Këto të ardhura do të ndahen 32% për Bashkinë Korçë dhe 68% për shoqërinë Alben 2 
Security. 
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- Pagesa e komisionit për tatimin e thjeshtuar të biznesit të vogël do të jetë në vlerën 200 mijë 
lekë sipas udhëzimit nr. 32 datë 31.12.2013 “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të 
vogël”. 

- Kontributi financiar i Bashkisë për Shoqatën e Bashkive do të jetë në vlerën 1,290 mijë lekë. 
- Kontributi për realizimin e projektit “Implementimi i projektit shëtitorja F.Noli dhe ndriçim 

unaza e qytetit” në vlerën  13,476 mijë lekë. 
- Kontribut për realizimin e projektit "ReLOad" në vlerën 836 mijë lekë. 
- Kontributi për Qarkut në zbatim tëligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore”, neni 38 “Burimet e financimit të Qarkut”, pika 3 ku shprehimisht thuhet: “Qarku 

financohet nga kuotat e anëtarësisë së Bashkive përbërëse, të përcaktuara në buxhetin vjetor 
të Bashkive. Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Qarkut përcaktohet me vendim 
të Këshillit Bashkiak”, si dhe në udhëzimin nr. 2 datë 6.2.2012 “Për proçedurat standarte të 

zbatimit të Buxhetit”, kuota për kontributin e Qarkut për vitin 2019 do të jetë 1,000 mijë 
lekë. 

 

Fondi i planifikuar për transfertat tek individët për këtë program është 200 mijë lekë. 

 
Fondi i planifikuar për shpenzime për investime për këtë program është në vlerën 1,648 mijë lekë. 

Detajimi i shpenzimeve për investime do të bëhet me urdhër të Kryetarit të Bashkisë. 

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

7.1.2. Programi: Çështjet financiare dhe fiskale 01120 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese: Bashkia 
 
Ky program përfshin administrimin e çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale, menaxhimin 

e fondeve të njësisës së vetëqeverisjes etj.Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, 

administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit. Prodhim dhe shpërndarje e 

informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet 

financiare dhe fiskale. 

Buxheti i këtij programi është në vlerën 46,410mijë lekë dhe nr. i punonjësve 55,i detajuar si më 

poshtë: 

- shpenzime personeli  36,978 mijë lekë 
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- shpenzime korrente   7,632 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga për vitin 2019 për këtë program do të jetë në vlerën 31,686 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për zërin sigurime shoqërore dhe shëndetësore do të jetë në vlerën 5,292 mijë 

lekë.  

Fondi i planifikuar për shpenzime operative për këtë program është në vlerën 7,632 mijë lekë,i 

detajuar si më poshtë: 

 

Nr. Emërtimi  Plan 2019 
  

1 Telekom+posta 503 

2 Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik 52 
3 Energjia elektrike Bashki  2340 

4 Pagese uji 284 

5 Udhetime dhe dieta 1050 

6 Leter shkrimi fotokopimi Kancelari 343 

7 Materiale konsumi 118 

8 Riparim fotokopje dhe pajisje te ndryshme 104 

9 Boje printeri e fotokopjues 318 

10 Blloqe administrative   letra me vlere 1432 
11 Shp. Miremb. Prog. menaxhimit te taksave  888 
12 Mirembajtje  e softëare per sistemin e menaxhimit 

FAIS" 
200 

  Total Shpenzime operative Çështjet financiare 
dhe Fiskale 

          
7,632  

7.2. Shërbime të huamarrjes vendore 017 

Programi: Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm 01710 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese: Bashkia  
 
Ky program përfshin marrëdhëniet e njësisë vendore me kreditorët dhe shërbimin e borxhit të 

brendshëm të njësisë vendore. Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore, amortizimi 

i huave të marra etj. 

Buxherti i vitit 2019 për kryerjen e pagesave të shërbimit të borxhit jepet si më poshtë: 
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Planet e amortizimit të kredisë (vlerat në 000/lekë) 

Emërtimi Principali Interesi 

ProCredit Bank 11,350 1,100 

Intesa San Paolo Bank 21,300 6,250 

Ministria e Financave 16,850  

Total 49,500 7,350 

 

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

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

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

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

 

Sipas planit të pagesave të transhit të parë për periudhën Dhjetor 2014- Dhjetor 2018 janë paguar 

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

Sipas planit të pagesave të transhit të dytë për periudhën Shtator 2016- Dhjetor 2018 janë paguar 

principal në vlerën 25,977,600.00 lekë (192,000 euro). 

Sipas planit të pagesave të transhit të tretë për periudhën Korrik 2017- Dhjetor 2018 janë paguar 

principal në vlerën 2,907,300 lekë (22,000 euro). 

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

principal në vlerën 1,368,711 lekë (10,138.60 euro). 

 

Kjo hua është përdorur për ndërtimin e banesave me qëllim social. 

 

Procredit 
Për vitin 2010 shuma e disbursuar është 45,000,000 lekë. 

Për vitin 2011 shuma e disbursuar është 23,800,000 lekë. 

Për vitin 2012 shuma e disbursuar është 23,800,000 lekë. 

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

lekë dhe interesi në vlerën 18,396,700.67 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për 
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periudhën Tetor 2010-Dhjetor 2018 janë paguar principal në vlerën    34,828,267.13  lekë dhe interes 

në vlerën  17,947,581.44 lekë. 

 

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

lekë dhe interesi në vlerën 9,202,450.21 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim Qershor 

2011- Dhjetor 2018 janë paguar principal në vlerën 17,027,346.63 lekë dhe interes në vlerën 

8,789,347.37  lekë. 

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

lekë dhe interesi në vlerën 8,208,216.56 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim Tetor 

2012- Dhjetor 2018 janë paguar principal në vlerën 13,165,841.63lekë dhe interes në vlerën 

7,254,457.61lekë. 

Përdorimi i huamarjes vendore (kredisë) për shpenzime kapitale. 

 

Intesa 
Për vitin 2014 shuma e disbursuar në muajin Tetor është 50,000,000 lekë. 

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

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

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

lekë dhe interesi në vlerën 14,101,645.12  lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për 

periudhën Tetor 2014- Dhjetor 2018 janë paguar principial  14,440,407.00 lekë dhe interes në vlerën  

8,819,065.00lekë. 

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

100,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 28,844,307.55 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë 

disbursim për periudhën Dhjetor 2014- Dhjetor 2018 janë paguar principial 28,683,821.97lekë dhe 

interes në vlerën18,097,186.94 lekë. 

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

lekë dhe interesi në vlerën 13,579,622.88 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për 

periudhën Mars 2015- Dhjetor 2018 janë paguar principial13,612,159.03 lekë dhe interes në vlerën 

8,315,051.06 lekë. 
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      7.3. Shërbime policore 031 

      Programi:Shërbimet e policisë vendore 03140 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga tarifat dhe taksat 

vendore. 

Njësia shpenzuese: Bashkia  

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryrjen e 

funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe 

zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë të vetëqeverisjes vendore.Sigurimi i 

mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në 

përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër 

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

Këshillit të Njësisë. Numri i punonjësve të policisë bashkiake për vitin 2019 do të jetë 15 dhe 

buxheti për këtë program 11,481 mijë lekë i detajuar si më poshtë: 

- Shpenzime personeli 8,542 mijë lekë 

- Shpenzime korrente 2,939 mijë lekë 
 

Fondi i planifikuar për paga për punonjësit e policisë bashkiake për vitin 2019 do të jetë në 

vlerën 7,320 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për zërin sigurime shoqërore dhe shëndetësore do të jetë në vlerën 1,222 mijë   

lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzimet operative për këtë program për vitin 2019 janë parashikuar në 

vlerën 2,939 mijë lekëPlanifikimi i këtyre shpenzimeve është bërë duke u bazuar në planin e 

buxhetit 2018 si dhe në realizimin 11 mujor të vitit 2018. Detajimi i shpenzimeve operative jepet 

si më poshtë: 

 

Nr. Emërtimi Plan 2019 
  

1 Telekom+posta 100 

2 Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik 52 
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3 Energjia elektrike Bashki  540 

4 Pagese uji 65 

5 Riparim dhe pajisje makinash 175 

6 Larje automjete 22 

7 Karburant makina 1194 

8 Veshje, uniforma Policia dhe punonjesit e sportelit 450 

9 Siguracion makine dhe   ndertese  30 

10 Taksa vjetore për mjetet e përdorura TVMP dhe 
kontrolli teknik SGS 

16 

11 Gazi lengshem Autogaz 100 

12 
 

Boje printeri e fotokopjues 10 

13 Blloqe administrative   letra me vlere 185 

  Total Shpenzime operative (shërbimet e 
policies vendore) 

       2,939 

 
 

7.4. Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 032 

Programi: Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile 03280 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe të ardhurat nga taksat dhe 

tarifat vendore. 

Njësia shpenzuese: Bashkia  

Ky program merret me garantimiin e shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimine 

strukturave përkatëse, si dhe me parandalimin, mbrojtjen nga zjarri dhe përballimine emergjencave 

të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. 

Në zbatim të ligjit nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit”, si dhe VKM 

nr. 350 datë 19.4.2017 “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të shërbimit 

të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, ky shërbim për vitin 2019 do të ketë një buxhet prej 34,270 

mijë lekësh dhe funksionon me një staf prej 31 punonjësish. Detajimi i buxhetit jepet si më poshtë: 

- shpenzime personeli  në vlerën 26,650 mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerën 5,442  mijë lekë  

- shpenzime për investime në vlerën 2,178 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga do të jetë në vlerën 22,800 mijë lekë.  
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Fondi i planifikuar për zërin sigurime shoqërore dhe shëndetësore do të jetë në vlerën 3,850 mijë 

lekë.  

Shpenzimet operative për këtë program janë parashikuar në vlerën 2,442 mijë lekë Planifikimi i 

këtyre shpenzimeve është bërë duke u bazuar në planin e buxhetit 2018 si dhe në realizimin 11 

mujor të shpenzimeve.  

Detajimi i shpenzimeve operative MZSH (vlerat në 000/lekë) 

 
Nr. Emërtimi   MNZSH        

2016 2017 Pl. 2018 Fakt 
11 

mujor 

Real I Pl.te 
pritshem 

Pl 2019 Pl.2019-
Pl.2018 

Pl.2019- Pl. pritshëm 

1 Kancelari e leter      
   25  

 
17 

                     
25  

                     
25  

                        
-    

                                     -    

2 Materiale elektrike      
  35  

 
35 

                     
35  

                     
15  

                      
(20) 

                                  (20) 

3 Materiale ngrohje (dru 
zjarri) 

   
122 

 
     300  

 
180 

                   
300  

                   
290  

                      
(10) 

                                  (10) 

4 Blloqe administrative 
letra me vlerë 

 
15 

 
4 

 
   30  

 
28 

                     
30  

                     
20  

                      
(10) 

                                  (10) 

5 Energji elektrike  
356 

 
406 

 
500  

2 
89 

                   
500  

                   
340  

                   
(160) 

                                (160) 

6 Materiale 
promocionale 

                               
14  

                       
14  

                                    14  

7 Shpenzime uji  
131 

 
173 

 
 250  

 
121 

                   
250  

                   
200  

                      
(50) 

                                  (50) 

8 Karburant  
880 

 
794 

 
 900  

 
520 

                   
900  

                   
790  

                   
(110) 

                                (110) 

9 Riparim paisje 
makinash 

   
143 

 
210  

 
202 

                   
210  

                   
363  

                     
153  

                                 153  

10 Shpenzime 
mirembajtje transporti 

                               
35  

                       
35  

                                    35  

11 Siguracion mjetesh 
transporti 

 
32 

 
73 

 
290  

 
65 

                   
290  

                   
100  

                   
(190) 

                                (190) 

12 Interneti+telefon    
37 

 
39  

 
19 

                     
39  

                     
30  

                        
(9) 

                                    (9) 

13 TVMP dhe SGS      
 315  

 
38 

                   
315  

                   
140  

                   
(175) 

                                (175) 

14 Dieta  
6 

 
4 

 
25  

 
0 

                     
25  

                     
30  

                         
5  

                                      5  

15 Meremetim tavani 
kapanoni I 
automjeteve 

   
 

214 

                         
-    

                          
-    

                                     -    

16 Leter shkrimi 
fotokopimi 

   
21 

                         
-    

                          
-    

                                     -    

17 Vaj filtra    
25 

 
 30  

 
0 

                     
30  

                        
(30) 

                                  (30) 

18 Materiale pastrimi   
21 

 
21 

 
40  

 
16 

                     
40  

                     
35  

                        
(5) 

                                    (5) 

19 Shpenzime te tjera                                 
15  

                       
15  

                                    15  

20 Boje printeri e 
fotokopjuesi  

     
50  

 
0 

                     
50  

                        
(50) 

                                  (50) 

21 Telefon      
 30  

 
0 

                     
30  

                        
(30) 

                                  (30) 
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22 Vendime gjyqësore      
100  

 
0 

                   
100  

                     
(100) 

                                (100) 

  Total Mbrojtja nga 
zjarri dhe shpetimi  

 
1,441  

 
2,037  

 
3,169  

               
1,530  

                
3,169  

                
2,442  

               
(727) 

 
(727) 

 

Në buxhetin e këtij programi janë dhe emergjencat civile, të cilat për vitin 2019 janë planifikuar në 

vlerën 3,000 mijë lekë. 

Ky fond është parashikuar të përdoret për parandalimin dhe përballimin e emergjencave civile, duke 

përfshirë edhe dëmshpërblimin e familjeve, banesat e të cilëve dëmtohen nga fatkeqësi të ndryshme, 

në zbatim të ligjit 8756 dt. 26.03.2002 “Për emergjencat civile” neni 16, pika 2, gërma ç). 

Shpenzime për investime 

Të ardhurat që do të realizohen gjatë vitit 2019 nga ky shërbim do të jenë në vlerën 2,178 mijë lekë 

dhe do të përdoren për investime. Detajimi i investimeve do të bëhet me urdhër të Kryetarit të 

Bashkisë. 

7.5. Çështjet e përgjithshme ekonomike tregëtare dhe të punës 041 

Programi: Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik 04130 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat 

vendore. 

Njësia shpenzuese: Bashkia  

Në këtë program përfshihet mbështetja dhe promovimi i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit 

ekonomik brenda territorit të njësisë vendore.Buxheti i planifikuar për programin mbështetja për 

zhvillimin ekonomikështë13,232 mijë lekë si më poshtë: 

-shpenzime korrente  13,232 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative është në vlerën 9,700 mijë lekë. Detajimi i shpenzimeve 

operative jepet si më poshtë:  

                                                                                                          000/lekë 
 

Nr. Emërtimi Plan 2019 

1 Blerje karburanti (gaz) për Markatën e shijes 6000 
2 Materiale konsumi për Markatën e shijes 50 

3 Energjia elektrike për Markatën e shijes 1500 
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4 Pagesa e ujit për Markatën e shijes 350 

5 Aktivitete Markata e shijes 5 herë 1500 

6 Dekor për Markatën e shijes 200 

7 Honorare për Markatën e shijes 100 

  Total Shpenzime operative mbështetja për 
zhvillimin ekonomik 

  9,700 

 

Fondi i planifikuar në zërin transferta tek organizatat do të jetë 3,532 mijë lekë si më poshtë: 

            000/lekë 

Nr. Emërtimi Bashkia   
2016 2017 Pl. 2018 Fakt 11 mujor Pl. i pritshem Pl 2019 

1 Transfertë për shoqatën BID 2,116 2,105 2,500 2,495 2,500 2,607 
2 Transfertë për shoqatën TID   446 376 446 925 

 Total 2,116 2,105 2,946 2,871 2,946 3,532 

 

7.6. Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 042 

Programi: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve 
04220 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat 

vendore. 

Njësia shpenzuese: Bashkia  

 

Në këtë program përfshihet administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të 

resurseve. Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të grandeve për bujqësinë e zhvillimit rural, 

kontrolli ushqimor dhe mbrojtja e konsumatorit.Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare 

për blegtorinë. Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të grandeve për bujqësinë e zhvillimin 

rural. Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit.  

Buxheti i planifikuar për këtë program ëshë në vlerën 5,085 mijë lekë dhe nurmi i punonjësve është 

8,i detajuar si më poshtë: 

- shpenzime personeli  në vlerën 4,957 mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerën 128 mijë lekë  
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Fondi i planifikuar për paga për këtë program është në vlerën 4,248 mijë lekë.  

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore është në vlerën 709 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzimeve operative është në vlerën 128 mijë lekëjepet si më poshtë: 

Nr. Emërtimi Plan 2019 

1 Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik 52 

2 Udhetime dhe dieta 50 

3 Leter shkrimi fotokopimi Kancelari 26 

 Total Shpenzime operativeprogrami shërbimet bujqësore, 
inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve 

        128  

 

7.7. Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 042 

Programi: Administrimi i pyjeve dhe kullotave 04260 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe të ardhurat nga taksat dhe 
tarifat vendore. 
 
Njësia shpenzuese: Bashkia  
 
Në këtë program përfshihen fondet nga funksioni i transferuar që nga viti 2016 i administrimit të 

pyjeve. Ky funksion merret me administrimin e çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e 

fondit pyjor dhe kullosor publik, mbikqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore dhe dhënia e 

liçensave për prerje pemësh. Gjithashtu ky shërbim merret me shpërndarjen e kullotave, duke 

përfshirë menaxhimin e kullotjes. Buxheti i këtij program është në vlerën 28,266 mijë lekë dhe nr. i 

punonjësve 19, i detajuar si më poshtë: 

- shpenzime personeli në vlerën 11,505 mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerën 2,309 mijë lekë  

- shpenzime për investime në vlerën 14,452 mijë lekë 

 
Fondi i planifikuar për paga për këtë program për vitin 2019 është në vlerën 9,859 mijë lekë dhe 

krahasuar me vitin 2018 ka një ulje 322 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore  për këtë program për vitin 2019 është 

në vlerën 1,646 mijë lekë dhe krahasuar me vitin 2018 ka një ulje 41 mijë lekë. 
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Fondi i planifikuar për shpenzime operative për vitin 2019 është në vlerën 2,309 mijë lekë dhe 

krahasuar me planin e viti 2018 ka një rritje prej 1,939 mijë lekësh. 

Detajimi i shpenzimeve operative (vlerat në 000/lekë) 
 

Nr.  Emërtimi Administrimi i pyjeve       

2016 2017 Pl. 
2018 

Fakt 11 
mujor 

Pl. i 
pritshem 

Pl 2019 Pl.2019-
Pl.2018 

Pl.2019- 
Pl. 

pritshëm 
1 Dieta  

19 
 

34 
           
50  

 
50 

                     
50  

                   
200  

                     
150  

                  
150  

2 Blloqe adm (vert.  te 
trans. per levizjen e 
lendes drusore) 

 
185 

           
150  

 
0 

                   
150  

                   
168  

                       
18  

                    
18  

3 Karburant    
86 

         
170  

 
108 

                   
170  

                   
900  

                     
730  

                  
730  

4 Riparim automjeti                              
300  

                     
300  

                  
300  

5 Riparim dhe 
meremetim i stacionit 
te pyjeve  Vithkuq  

                             
741  

                     
741  

                  
741  

  Total Administrimi i 
pyjeve 

           
204  

            
120  

         
370  

           
158  

                   
370  

                
2,309  

              
1,939  

           
1,939  

 

Të ardhurat që do të realizohen gjatë vitit 2019 nga ky shërbim do të jenë në vlerën 2,178 mijë lekë 

dhe do të përdoren për investime. Detajimi i investimeve do të bëhet me urdhër të Kryetarit të 

Bashkisë. 

7.8. Transporti 045 

Programi: Rrjeti rrugor rural 04520 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat 
vendore. 
 
Njësia shpenzuese: Bashkia  
 
Në këtë program përfshihet ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të 

transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash 

etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe 

përgjegjësitë e njësisë të vetëqeverisjes vendore. 
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Buxheti i këtij program është në vlerën 200,000 mijë lekë dhe do të përdoret për investime. Detajimi 

i këtij fondi do të bëhet me urdhër të Kryetarit të Bashkisë. 

7.9. Transporti 045 

Programi:Transporti publik 04570 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat 
vendore. 
 
Njësia shpenzuese: Bashkia  
 
Buxheti i këtij program është në vlerën 13,314 mijë lekë i detajuar si më poshtë: 

- shpenzime për personeli në vlerën 593 mijë lekësh  

- shpenzime korrente në vlerën 12,721 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga për supervizorin e transportit publik urban është 508 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për supervizorin e transportit publik 

urban është 85 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative  për transportin publik urban është 196 mijë lekë. 

Detajimi i shpenzimeve operative jepet si më poshtë: 

                                        000/lekë 

Nr. Emërtimi  Pl 2019 
  

1 Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik 52 
2 Leter shkrimi fotokopimi Kancelari 50 

3 Materiale konsumi 14 

4 Riparim fotokopje dhe pajisje te ndryshme 30 

5 Boje printeri e fotokopjues 50 

  Total Shpenzime operative program 
transporti public 

196 

Fondi i planifikuar për subvencionin e shërbimit të transportit qytetës. 

Ky shërbim kryhet nga shoqëria “Ortakëria Korca”sh.p.k e cila  subvencionohet duke u bazuar në 

kontratën e lidhur me këtë shoqëri.Në buxhetin e vitit 2019 ky shërbim planifikohet në vlerën 10.000 

mijë lekë. Ky shërbim mbështetet në realizimin e zërave të mëposhtëm: 

1. Itenerari i përcaktuar në kontratë i mjeteve. 
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a)Linja Bankë: Në lindje të rrethrotullimit të varrezave publike,kryqëzimi i rrugëve “Kristaq 

Sotiri”-“Asim Vokshi”,kryqëzimi i rrugëve “Sotir Polena”, “Asim Vokshi”,Birra Korҫa,Spitali,në 

busti Naum Veqilarxhi, përballë poliklinikës, pazari, BKT, Lëndina e lotëve, Universiteti, Parku, 

Sigurimet Shoqerore, UKKO ,përballë DPM, nënstacioni, përballë kryqëzimit të rrugës “Pano 

Xhamballo”, me unazën, City Center, pazari, poliklinika, posta 1, shkolla”Demokracia”. 

b)Linja Unazë: Nisja në lindje të rrethrrotullimit të varrezave publike, kryqëzimi i rrugëve “Kristaq 

Sotiri”-“Asim Vokshi”, kryqëzimi i rrugëve “Sotir Polena”, “Asim Vokshi”, Birra Korҫa, Spitali, në 

busti Naum Veqilarxhi, përballë poliklinikës, pazari, City Center, Kryqëzimi Rr”Pano Xhamballo”, 

Shkolla e Maltës, parku, Sigurimet Shoqërore, UKKO, përballë DPM, Rr”Niko Kovaҫi”, lëndina e 

lotëve, stacioni Bul.GJ.Kastrioti, pazari, Poliklinika, Posta 1, Shkolla “Demokracia”. 

c)Linja Medrese-SMT: Nisja Shkolla “Demokracia” ish Formula 1, Medrese, Dyqanet e Gurta, 

Pazari, City Center, Fabrika “Tona Co”, stacioni Ҫiflik (me orar të reduktuar), ish frigoriferi, 

përballë City Center, Pazar, përballë Dyqaneve të Gurta, përballë Medresesë, pranë kryqëzimit me 

rr.”10 Korriku”. 

d)Linja Korҫë-Dishnicë-Neviҫisht-Kuҫ: Nisja Tregu Maqedonas-Unazë, Rr e Barçit, Dogana, 

Dishnicë(qëndër), Nevicisht(hyrje), Belorta(hyrje), Kuҫ(hyrje), Belorta, Dogana, Tregu Maqedonas. 

Orari i shërbimit të këtij transporti. 

a)Linja Bankë,  orari 06:00-20:00 për periudhën 1 Prill-30 Shtator 

                              orari 06:00-18:00 për periudhën 1 Tetor-31 Mars 

b)Linja Unazë,  orari 06:00-20:00 për periudhën 1 Prill-30 Shtator 

                               orari 06:00-18:00 për periudhën 1 Tetor-31 Mars 

c)Linja Medrese-SMT,  orari 06:00-20:00 për periudhën 1 Prill-30 Shtator 

                                     orari 06:00-18:00 për periudhën 1 Tetor-31 Mars 

d)Linja Korҫë-Dishnicë-Neviҫisht-Kuҫ , orari 07:00-15:00 gjatë gjithë vitit 

1. Numri i mjeteve në linjë. 

Në linjën Bankë 2 mjete 

Në linjën Unazë 2 mjete 

Në linjën Medrese-SMT 2 mjete 

Në linjën Korҫë-Dishnicë 1 mjet 

2. Frekuenca 
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Linja Banke-frekuenca ҫdo 22 minuta 

Linja Unaze-frekuenca ҫdo 23 minuta 

Linja Medrese-frekuenca ҫdo 20 minuta 

Linja Korce- Dishnice –frekuenca ҫdo 1 orë 

3. Qëndrimi i mjeteve nëpër stacionet e përcaktuara. 

Subjekti “Ortakëria” zbaton dhe pikën 12 të nenit 7 të kontratës mbi udhëtimin falas të moshës së 

tretë dhe me gjysëm çmimi të biletës për studentët. 

 Në zërin transferta tek organizatat është planifikuar dhe kontributi i Bashkisë për mirëmbajtjen 

e sistemit rrugor "transporti inteligjent" në vlerën 2,525 mijë lekë. 

7.10. Industri të tjera 047 

Programi: Zhvillimi i turizmit 04760 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat 

vendore. 

Njësia shpenzuese: Bashkia 

Ky program merret me nxitjen e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e 

turizmin në njësinë e vetëqëverisjes vendore, si dhe zhvillimin dhe promovimine turizmit. 

Buxheti i planifikuar për vitin 2019 është në vlerën 12,122 mijë lekëdhe nr i punonjësve është 5, i 

detajuar si më poshtë: 

- shpenzime personeli në vlerë 3,042 mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerë 9,080 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga është në vlerën 2,607 mijë lekë.  

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore është në vlerën 435 mijë lekë.  

Fondi i planifikuar për shpenzime operative për realizimin e projekteve për zhvillimin e turizmit 

është në vlerën 9,080 mijë lekë, e detajuar si më poshtë:  

         000/lekë 

 
Nr. Emërtimi  

Plan 2019 
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1 Telekom+posta 111 

2 Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik 52 
3 Energjia elektrike  270 

4 Pagese uji 80 

5 Udhetime dhe dieta 91 

6 Leter shkrimi fotokopimi Kancelari 52 

7 Riparim fotokopje dhe pajisje te ndryshme 50 

8 Boje printeri e fotokopjues 49 

9 Sherbime te  printimit & publikimit     1,246  

10 Shpenzime pritje-percjellje     1,005  

11 Shpenzime  qeramarrje te tjera     3,500  

12 Shpenzime qeramarrje aparate dhe pajisje     1,600  

13 Shpenzime transporti        424  

14 Shpenzime te tjera        150  

15 Shpenzime honorare        400  

  Total Shp. Operative +Projektet program 
zhvillimi i turizmit 

  9,080  

 

Detajimi i projekteve  

Titulli i projektit:  Festa e Birrës  

Data: 14-18 Gusht 2019 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 

Festa e birrës do të zhvillohet në datat 14-18 gusht 2019 në dy zona; tek fusha pranë stadiumit 

“Skënderbeu” dhe tek Pazari i vjetër . Një nga festat më të rëndësishme të qytetit, e cila tashmë është 

kthyer tashmë në traditë. Promovimi i vlerave të kulinarisë, traditës dhe zakoneve të qytetit të 

Korçës, nën tingujt e muzikës më të mirë shqiptare gjatë pesë netëve. Një dekor i përsonalizuar tek 

te dyja vendet do të krijojë një atmosferë shumë të bukur festive, duke rritur ndjeshëm numrin e 

vizitorëve në qytet si dhe ndikuar pozitivisht në rritjen e zhvillimit ekonomik, social kulturore.  

Qëllimi: 

Zhvillimi i turizmit në rajon, promovimi i qytetit si dhe forcimi  i traditave të Korçës dhe rrethinave . 

Rezultatet: 

- Festa e birrës si një nga festat kryesore të qytetitdo të krijojë një atmosferë festive në qytetin e 

Korçës për gjatë pesë netëve verore, duke tërhequr turistë  brenda dhe jashtë vendit, duke e kthyer 

qytetin e Korçës në një pikë atraktive për turistët.  

- Impakt direkt dhe indirekt në rritjen të ardhurave të bizneseve të rajonit. 
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Kostoja totale: 2,850,000 Lek 

 
Festat lokale 2019 

Kohëzgjatja: Gjatë vitit 2019 

Përshkrim i shkurtër 

Tashmë “Korca, Qyteti i Festave” nuk është thjesht një slogan, por një realitet  i prekshëm dhe një 

profil i konsoliduar i qytetit juglindor. Si qyteti i kulturës, arsimit, serenatave, karnavaleve dhe 

festave, Korca mirëpret të gjithë ata që e duan natyrën e bukur, artin, argëtimin pa fund dhe traditën. 

Bashkia e qytetit të Korçës ka hartuar disa projekte, me qëllim gjallërimin e jetës së qytetit si dhe 

rizgjimin dhe promovimin e vlerave të qytetit, duke e berë atë sa më atraktiv për turistët vendas dhe 

të huaj. Risi e këtij vitit është organizimi i një festë në çdo fshat duke promovuar vlerat e trashëguara 

kulturore të secilës krahinë, duke i kthyer këto zona në atraksione turistike të qytetarëve vendas dhe 

të huaj. Do të organizohen 11 festa në fshatrat Voskopojë, Drenovë, Dardhë, Vithkuq, Polenë, etj 

nëpërmjet të cilave do të promovohet tradita, vlerat artizanale dhe kulinaria. 

Qëllimi:  

-  Qëllimi i organizimit të këtij projekti është nxitja dhe promovimi i produkteve të rajonit, nëpërmjet 

aktiviteteve të cilat tërheqin numër të madh vendasish dhe të huaj 

-  Promovim i traditës dhe vlerave artizanale të çdo fshati 

- Kthimi i këtyre fshatrave në atraksione turistike 

Rezultatet: 

-  Gjallërimi i jetës kulturore, artistike në Rajonin e Korçës 

-  Rritja e numrit të vizitorëve 

-  Promovim i produkteve të Rajonit 

-  Promovim i vlerave folklorike dhe kulturore 

 
 
 

Fshati Festa Datë Kosto   ( në Lekë) 
Voskopojë Festa e Voskopojës 24 Qershor 485,500 

Drenovë Festa e Drenovës 21 Maj 405,500 

Boboshticë Festa e Rakisë 15 gusht 453,000 

Dardhë Festa e Dardhës 16 gusht 407,500 
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Mborje Festa e Mborjes 30 Qershor 352,500 

Vithkuq Festa e Vithkuqit 29 Qershor 409,500 

Dvoran Festa e Mollës Tetor 492,500 

Kamenicë Festa e Kamenicës 6 maj 374,500 

Turan Festa e Turanit 22 Mars 352,000 

Çilfig Festa e Çifligut Prill 360,500 

Polenë Festa e Lakrorit Fund korriku –
fillim gushti 

492,500 

Total   4,585,500 

 
 
Titulli i Projektit : Festivali i vjeshtës 

Kohëzgjatja : Shtator -tetor 2019 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

Festivali i vjeshtës  do të konsistojë në një numër të madh aktivitetesh që do të ndodhin gjatë kësaj 

periudhe në këtë qytet. Gjatë periudhës shtator - tetor do të këtë mjaft aktivitete kulturore, artistike 

dhe tradicionale për të përçuar vlerat që ky qytet mbart si dhe për të përçuar mesazhin së në Korçë 

festohet gjatë gjithë vitit. Bukuria e vjeshtës do të shoqërohet dhe me tingujt e muzikës shqiptare ku 

këngëtare të mirënjohur do të përformojnë tek skenat e Pazarit të vjetër dhe Zonës Këmbësore. 

Vençantia e këtij festivali do të jetë dhe dekori specifik dhe i personalizuar i realizuar me mjeshtëri 

nga stafi i bashkisë.  

Do të publikohet një kalendar aktivitesh i dedikuar këtij projekti i cili do të shpërndahet kudo për të 

tërhequr një numur të madh vizitorësh.  

 

Qëllimi:  

- Vazhdimësia e këtij eventi krahas eventeve të shumta të qytetit, i cili synohet të kthehet në 

traditë të përvitshme. 

- Kthimi i aktivitetit në një atraksion turistik 

- Pasurimi i jetës social kulturore të qytetarëve të Korçës 

 

Rezultatet: 

- Gjallërimi i jetës kulturore artistike në qytet 

- Rritja e numrit të vizitorëve 
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- Rritja e të ardhuravë të bizneseve që lidhen direkt apo indirekt me turizmin (Bare, restorante, 

hotele etj) 

- Rritja e numrit të të  rinjve si frekuentues të aktiviteteve të organizuara nga bashkia 

Kostoja totale: 290,500 lekë 

 

Titulli  i projektit : “Pjesëmarrje në Panaire Kombëtare dhe Ndërkombëtare” 

Përshkrim i përgjithshëm i projektit:  

Bashkia Korçë  gjatë vitit 2019 merr  pjesë në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare, që mund të  

organizohen nga institucione publike dhe private në Shqipëri ose jashtë saj dhe kanë në fokus 

promovimin e vlerave turistike të vendeve pjesëmarrëse.  Pjesëmarrja e Bashkisë Korçë në aktivitete 

të tilla, rrit numrin e vizitorëve dhe investitorëve, si edhe krijon kontakte me investitorë të huaj,  

agjensi turistike etj, me të cilët Bashkia Korçë bashkëpunon në  të ardhmen. 

 

Qëllimi: Promovimi i vlerave turistike dhe agroturistike të Korçës, të cilat ndikojnë në zhvillimin 

rajonal të zonës.  

Objektivat:  

1.Zhvillimin e mëtejshem të partneritetit publiko-privat, me synim përmiresimin e jetesës së 

qytetarëve si dhe nxitjen e investimeve në qytet me fokus turizmin 

2. Gjallërimin e bizneseve vendase dhe të huaja.  

3.Prezantimin e mundësive dhe ideve për zhvillimin e turizmit  në qytetin e Korçës. 

Rezultatet:  

1. Prezantimi i qytetit të Korçës si një destinacion turistik.  

2. Nxitja e investimeve në qytet dhe rritja e mundesisë për të investuar në Korçë. 

3. Prezantimi i ideve të bashkisë Korçë për zhvillimin e partneritetit publiko-privat. 

4. Tërheqja e investitorëve dhe turistëve  vendas dhe të huaj 

Kostoja totale: 600,000  Lekë 

7.11.Fondi rezervë 04910 

Njësia shpenzuese: Bashkia  
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Për vitin 2019 fondi i planifikuar është në vlerën 2,000 mijë lekë. 

Fondi rezervë do të përdoret vetëm për rastet e financimit të shpenzimeve të paparashikuara, të cilat 

nuk njihen dhe janë të pamundura të parashikohen gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit. Buxheti 

vendor përfshin një fond rezervë, të pashpërndarë, i cili miratohet nga këshilli bashkiak në buxhetin 

vjetor të bashkisë deri në masën 3 për qind të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara, 

përjashtuar transfertat e kushtëzuara. Fondi rezervë është fondi që krijohet për të financuar 

shpenzime jo të përhershme dhe të paparashikuara, në fazën e përgatitjes së buxhetit.  

 

7.12. Fondi i kontigjencës 04940 

Njësia shpenzuese: Bashkia  

 

Për vitin 2019 fondi i planifikuar është në vlerën 1,000 mijë lekë. 

Buxheti vendor përfshin një fond kontigjence, të pashpërndarë, i cili miratohet nga këshilli bashkiak 

në buxhetin vjetor të bashkisë deri në masën 3 për qind të vlerës së përgjithshme të fondeve të 

miratuara, përjashtuar transfertat e kushtëzuara. Fondi i kontigjencës është fondi i pashpërndarë, që 

krijohet për të mbuluar risqet e mundshme, për të ardhurat dhe shpenzimet, gjatë zbatimit të 

buxhetit. Gjithashtu fondi i kontigjencës krijohet për të përballuar edhe efektet e mosrealizimit të të 

ardhurave dhe efektet e paparashikuara të normave të interesit. 

 

7.13.Menaxhimi i mbetjeve 051 

Programi: Menaxhimi imbetjeve05100 

Burimi i finacimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 

Njësia shpenzuese: Bashkia  

 

Buxheti i këtij program është në vlerën 117,789 mijë lekë e detajuar si më poshtë: 

- shpenzime personeli  në vlerën 630 mijë lekësh 

- shpenzime korrente në vlerën 117,159 mijë lekë 

 Fondi i planifikuar për paga për supervizorin e pastrimit është 540 mijë lekë. 
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 Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për supervizorin e pastrimit 

është 90 mijë lekë. 

 Fondi i planifikuar për shërbimine pastrimit të qytetit në vlerën 79,618 mijë lekë. 

Shërbimi i pastrimit është një nga shërbimet më të rëndësishme që kryen Bashkia në komunitet. Ky 

shërbim kryhet nëpërmjet kontraktimit me palë të treta brenda qytetit dhe për grumbullimin dhe 

transportin e mbeturinave të fshatrave.  

Në buxhetin e vitit 2019 sipas vlerës së kontratës kërkohet shuma 79,618 mijë lekë. Objekti i këtij 

shërbimi është pastrimi i rrugëve dhe trotuareve, evadimi i mbetjeve urbane në qytetin e Korcës dhe 

transportimi i tyre për në landfillin rajonal, lagia e rrugëve, evadimi i dëborës në stinën e dimrit dhe 

hedhja e kripës për lehtësimin e qarkullimit të automjeteve dhe njerëzve si dhe grumbullimi dhe 

evadimi i mbetjeve të fshatrave. Pastrimi i rrugëve bëhet çdo ditë prej orës 24.00 deri 06.00. 

Pastrohen çdo ditë 502.865 m2 rrugë dhe trotuare dhe fshihen me fshesë mekanike 171.290m2 në 

ditë.  

Transporti i mbeturinave për në landfill bëhet çdo ditë me mjete teknologjike prej orës 03.00 deri 

07.00 për evadimin e mbetjeve nëpër konteniere dhe prej orës 07.00 deri 11.00 nëpër lagjet që nuk 

kanë konteniere. Çdo ditë do evadohen rreth 85 ton mbeturina duke përfshirëe qytetin edhe fshatrat. 

Nga projekti pilot për riciklimin që marrim në qese të vecanta letrën, plastikën, qelqin dhe aluminin 

që është filluar në pesë lagje të qyteti kemi arritur të reduktojme sasinë e mbetjeve.  

Kontrata e re parashikon që projekti të jetë i shtrirë në të gjithë Bashkinë e Korcës. Për këtë arsye do 

vendosen 100 kazanë jeshilë në qytet dhe 50 nëpër fshatra me qëllim reduktimin e mbetjeve, e cila 

përkthehet në kursim të shpenzimeve.  

Lagia e rrugëve bëhet për periudhën 01.04 deri 31.10 cdo ditë nga ora 06.00 deri 18.00 në një 

siperfaqe prej 188,208. m2 si dhe larje speciale e rrugëve me sip. 67,508 m2 çdo ditë. Grumbullimi i 

mbeturinave bëhet me rreth 450 kontenierë nëqytet cdo ditë dhe 150 kontenierë në fshat që do të 

evadohen tre herë në javë. Mbetjet çohen në landfillin sanitar rajonal të Maliqit i cili kërkon kosto 

shtesë prej 37,541 mijë lekë për funksionimin e landfillit. 

Pra fondi i planifikuar tek transfertat për organizatat është 37,541 mijë lekë, i cili është kontribut i 

Bashkisë Korçë për KRËM (pagesa fikse si aksioner i KRWM sha dhe pagesa mujore sipas faturave 

për mbetjet). 
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7.14. Mbrojtja e mjedisit 056 

Programi: Ndërgjegjësimi mjedisor 05630 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar si dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat 
vendore 
 
Njësia shpenzuese: Bashkia  
 
Programi mbulon veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore. 

Buxheti i planifikuar për këtë programështë në vlerën 1,264 mijë lekë dhe nr. i punonjësve është 1.  

- shpenzime personeli  në vlerën 878 mijë lekësh 

- shpenzime korrente në vlerën 386 mijë lekë  

 

 Fondi i planifikuar për paga për vitin 2019 është 752 mijë lekë. 

 Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2019 është 126 mijë 

lekë. 

 Fondi i planifikuar për shpenzime operative për vitin 2019 në vlerën 386 mijë lekë. 

Ky fond do të përdoret për realizimin e projekteve në fushën e mjedisit të detajuara si më poshtë: 

         000/lekë 

Nr. Emertimi Plan 
2019 

1 Sherbime te  printimit & publikimit          
72  

2 Shpenzime pritje-percjellje          
35  

3 Shpenzime te tjera          
64  

4 Shpenzime udhetim i brendshem        
140  

5 Shpenzime honorare          
75  

  Totali shp operative ndërgjegjësimi mjedisor      
386  

Detajimi i projekteve  
 
Titulli i projektit:  Dita Ndërkombëtare e Tokës 
Data: 22 Prill 2019 
Përshkrim i shkurtër i projektit: 
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Data 22 prill, njihet në gjithë botën, si Dita Ndërkombëtare e Tokës. Kjo është një ditë që shërben 

për të dhënë alarmin për dëmet që njerëzimi i shkakton pyjeve, lumenjve, tokës dhe pasurive të tjera 

të natyrës dhe të reflektoj e sensibilizohet për të ndalur shkatërrimin e mëtejshëm të saj. Më 22 prill, 

në mbarë botën, dashamirës të mjedisit organizojnë një varg aktivitetesh për të mirën e mjedisit dhe 

të njeriut, si: aktivitete pastrimi, gjelbërimi, pyllëzimi, manifestime në formë protestash, ekspozita, 

koncerte, vizita, peticione, orë edukative me nxënës, konferenca shkencore lidhur me problemet 

mjedisore etj. 

Qëllimi: 

Në kuadër të kësaj dite, Bashkia Korçë është angazhuar të kryejë një sërë aktivitetesh, me qëllim 

sensibilizim qytetar. 

Rezultate: 

- Sensibilizim qytetar 

- Ndërgjgjësim mbi ruajtjen dhe sigurinë e mjedisit 

- Angazhim i qytetarëve lidhur me dobinë e mjedisit 

- Angazhim dhe sensibilizim të nxënësve të shkollave. 

Kostoja totale: 64,000 Lekë 

 

Titulli i projektit:  Dita pa makina 

Data: 22 shtator 2019 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 

Dita Ndërkombëtare pa Makina, synon sensibilizimin e njerëzve që të shmangin të paktën një ditë 

makinat e tyre, të cilat emetojnë lëndë të dëmshme për organizimin dhe si përpjekje për të kontribuar 

në mbrojtje të mjedisit. 

Dita pa makina organizohet në qytete të ndryshme në vende të ndryshme të botës në mënyra të 

ndryshme, por me qëllimin e përbashkët për të reduktuar numrin e automjeteve në qytet. Përfitimi i 

madh shoqëror është një ditë me sa më pak trafik, një ambient më të gjelbër dhe reduktim të varësisë 

nga  karburanti. Sot dita pa makina përfshin përkrahje nga 1500 qytete në 40 vende të botës. 

Në qytetin e Korçës do të organizohet një garë çiklistike kombëtare për të sensibilizuar qytetarët në 

Ditën pa Makina. 

Qëllimi: 
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-Synojmë sensibilizimin e çdo qytetari, institucioni publik apo privat për të ndërmarrë veprime në 

mbrojtje të mjedisit. 

Rezultate: 

- Të shmangim makinat duke përdorur më shumë biçikletat dhe duke bërë ecje në këmbë aty ku 

mundemi. 

-  Në këtë ditë synojmë të jemi sa më miqësor me mjedisin 

Kostoja totale: 322,000 Lekë 

7.15.Urbanistika 061 

Programi: Planifikimi urban vendor 06140 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese: Bashkia Korçë 
 
Ky program përfshin zhvillimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin e planeve të 

zhvillimit urbanistik. Lëshimin e lejeve për ndërtime të reja, zhvillimin e tokës dhe veprimtari të 

tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Planifikim i përgjithshëm, duke 

përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin e Planeve të Përgjithshme 

Vendore/Planeve të Zhvillimit Strategjik si dhe hartimin e planeve të zonimit dhe të rregullave të 

ndërtimit. 

Buxheti i këtij program është në vlerën 39,114mijë lekë dhe nr. i punonjësve është 13, i detajuar si 

më poshtë: 

- shpenzime personeli  në vlerën 9,649mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerën 2,665 mijë lekë 

- shpenzime për hartim projektesh dhe oponenca teknike  në vlerën 6,800 mijë lekë 

- shpenzime për investimenë vlerën 20,000 mijë lekë 

 

 Fondi i planifikuar për paga për këtë program është 8,268 mijë lekë. 

 Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore është 1,381 mijë lekë. 

 Fondi i planifikuar për shpenzime operative ështënë vlerën 2,665 mijë lekë të detajuara si më 

poshtë:                                                                                     
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000/lekë 

Nr. Emërtimi   Plan 2019 

1 Telekom+posta 116 

2 Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik 52 
3 Energjia elektrike Bashki  612 

4 Pagese uji 65 

5 Udhetime dhe dieta 235 

6 Leter shkrimi fotokopimi Kancelari 88 

7 Materiale konsumi 27 

8 Riparim fotokopje dhe pajisje te ndryshme 70 

9 Boje printeri e fotokopjues 100 

10 Aplikim ne Ministrine e Mjedisit per miratim VNM 300 
11 Mirembajtje  e "Platformes  ËEB GIS" 1,000 

  Total Shpenzime operative (program planifikimi 
urban vendor) 

         2,665  

 

 Fondi i planifikuar për hartim projektesh dhe oponenca teknike është në vlerën 6,800 mijë 

lekë. Fondi i planifikuar për shpenzime për investime për vitin 2019 eshtë 20,000 mijë lekë. 

Detajimi i këtyre fondeve do të bëhet me urdhër të Kryetarit të Bashkisë. 

7.16. Zhvillimi i komunitetit 062 

Programi: Shërbime publike vendore 06260 

Burimi i financimit:Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese: Bashkia Korçë 
 
Ky program përfshin ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe të 

dëshmorëve, si dhe garantimin e shërbimit publik të varrimit.  

 

Buxheti i planifikuar për këtë program për vitin 2019 është në vlerën 4,812 mijë lekëdhe nr. i 

punonjësve është 1, i detajuar si më poshtë: 

 
- shpenzime personeli  në vlerën 519 mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerën 4,293 mijë lekë  
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 Fondi i planifikuar për paga për mbikqyrësin e shërbimit të Mirmbajtjes së varrezave publike 

dhe të dëshmorëve është 445 mijë lekë. 

 Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për mbikqyrësin e shërbimit të 

Mirmbajtjes së varrezave publike dhe të dëshmorëve është 74 mijë lekë. 

 Fondi i planifikuar për shërbimin e Mirmbajtjes së varrezave publike dhe të dëshmorëve 

është 4,293 mijë lekë sipas kontratës. 

Ky shërbim konsiston në zërat e mëposhtëm: 
 

a. Pastrim parcelash , rrugë dhe sheshe të brendshme ndërmjet blloqeve të varrimit 

b. Mirëmbajtje drurë dhe shkurre dekorative 

c. Mbjellje drurë dekorative 

d. Kositje , grumbullim dhe transport bari 

e. Mirëmbajtje bordure betoni të brendshme 

f. Lyerje me gëlqere të bordurave dhe pemëve në varrezat publike dhe të dëshmorëve 

g. Ruajtja e objektit në varrezat publike dhe të dëshmorëve 

h. Mirëmbajtje e varrezave të dëshmorëve 

i. Mirëmbajtje e varrezave të dëshmorëve nga amortizimi 

j. Konsumi i ujit të pijshëm për mirëmbajtje dhe nevojat e qytetarëve 

 
 

7.17. Shërbimet rekreative dhe sportive 081 

Programi: Sport dhe argëtim 08130 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese  Bashkia Korçë 
 

Me VKB nr 127 datë 09.11.2018 “Për mbylljen e institucionit të varësisë Klubi i Futbollit 

Skënderbeu”, institucioni mbyll veprimtarinë ekonomiko – financiare. Për këtë arsye fondet për 

pagat, sigurimet shëndetsore dhe shoqërore  dhe shpenzime operative (ujë, energji, telefon) do të 

shlyen nga Bashkia Korçë në vitin 2019. 

Buxheti i këtij program është në vlerën 54,406 mijë lekë i detajuar si më poshtë: 
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- shpenzime personeli  në vlerën 450 mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerën 53,956 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga të muajit dhjetor 2018të ish Klubit të Futbollit është në vlerën 398 mijë 

lekë. 

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësoretë muajit dhjetor 2018 të ish Klubit të 

Futbollit është në vlerën 52 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative të muajit dhjetor 2018të ish Klubit të Futbollit është në 

vlerën 173 mijë lekë, e cila do të përdoret për shlyerjen e shpenzimeve si më poshtë: 

Shpenzime ujë  50 mijë lekë 

Shpenzime telefonike    3 “” 

Energjia elektrike 120 “” 

Fondi i planifikuar për shpenzime operativepër realizimin e projekteve në këtë program është në 

vlerën  783 mijë lekë e detajuar si më poshtë: 

          000/lekë 

Nr. Emërtimi Pl 2019 

1 Sherbime te  printimit & publikimit                  
7  

2 Shpenzime qeramarje aparate dhe pajisje                
25  

3 Shpenzime te tjera              
106  

4 Shpenzime udhetim I brendshem              
360  

5 Shpenzime honorare              
285  

 Totali I shp operative sport dhe argëtim           
783  
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Detajimi i projekteve: 

 
Titulli i projektit: Korça open air  

Kohëzgjatja: Fund dhjetori 

 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 

Bashkia Korçë do të organizojë gjatë muajit Dhjetor 2019 aktivitetin e përvitshëm “Korça Open 

Air”, në të cilën do të marrin pjesë parashutistë profesionistë nga Aeronautika Shqiptare, që do të 

garojnë mes tyre  duke organizuar fluturime të lira në qytetin e Korçës. Për të gjithë të apasionuarit 

pas sporteve në natyrë, do të zhvillohen fluturime dyshe me ndihmën e profesionistëve. Në 

përmbyllje të aktivitetit do të realizohet Ceremonia zyrtare e ndarjes së çmimeve  për fituesit e 

aktivitetit “Korça Open Air 2019” . 

 

Qëllimi: Gjallërimi i jetës në qytet përmes realizimit të aktiviteteve sportive në natyrë.  

Objektivat: 

1. Zhvillimi i aktiviteteve në natyrë me qëllim nxitjen dhe zhvillimin e turizmit të aventurës. 

2. Tërheqja e vizitorëve vendas dhe të huaj të apasionuar pas turizmit të aventurës. 

Rezultatet: 

1. Realizimi i fluturimeve të lira nga ajri për të gjithë qytetarët, vizitorët vendas dhe të huaj. 

2. Nxitja e brezit të rinj për të frekuentuar aktivitetet që zhvillohen në natyrë. 

Kostoja totale : 360, 000 Lekë 

 
 
Titulli  i projektit:  Akademia verore e modës 

 

Bashkia Korçë do të organizojë gjatë vitit 2019 Akademinë Verore të Modës, e cila ka për qëllim 

ofrimin e mundësisë për një formim profesional të nxënësve që kanë pasion tregun e modes.  

Trajnimi i nxënësve do të realizohet nga profesionistë të kualifikuar, të cilët njohin dinamikën e 

tregut dhe ofrojnë mundesinë e një formimi të kompletuar për të rinjtë. Aktiviteti do të ketë një 

kohëzgjatje 3 mujore dhe në këtë projekt do të angazhohen 20 nxënës, të cilët do të mësojnë të qepin 
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dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre në teknikën e qepjes si edhe do të përmirësojnë aftësitë e tyre në 

praktikë për të qenë në të ardhmen profesonistë të nivelit të lartë. 

Aktiviteti do të finalizohet me përzgjedhjen dhe ekspozimin e punimeve më të mira, të përgatitura 

nga vetë nxënësit.  

 

Qëllimi: Përmirësimi dhe zhvillimi i aftësve të të rinjve në profesione të lira në fushën e modes, 

tepër të kërkuara në treg.  

Objektivat: 

1. Edukimi i nxënësve  me aftësi të specializuara në sektorin e  modës.  

2. Stimulimi i të rinjve për t‟u arsimuar në fushën e modës në të ardhmen. 

3. Zhvillimi i aftësive të nxënësve për t‟u angazhuar në sipërmarrje artizanale, kompani industriale,  

studio mode, ose zhvillimi i  lirë i profesionit.  

Rezultatet:  

1. Trajnimi i 20 nxënësve për njohjen me mënyrat dhe teknikat e profesionit të qepjes  

2. Përgatitja e punimeve të 20 nxënësve, promovimi dhe ekspozimi i punëve të tyre 

3. Rritja e interesit të të rinjve për t‟u angazhuar në profesione të lira të kërkuara në tregun   e punës.  

Kostoja totale:  316. 000 Lekë  

 
Titulli i projektit: Idea Bombing  

Përshkrim i  shkurtër i projektit: 

Duke vlerësuar mjaft pozitive eksperiencën e Bashkisë Korçë me krijimin e një bërthame brenda 

këtij institucioni i cili ka si qëllim zgjidhjen e problematikave në menyrë innovative me qëllim 

përmirësimin e jetës së qytetarëve, do të krijojë një konkurs për të përzgjedhur dhe fituar të gjitha 

idetë inavative që vijnë nga te rinjte. Gjatë këtij konkursi të rinjtë që do të bëhen pjesë do të kenë 

mundësi të japin zgjidhje, ide apo të ngrenë dhe problematika që realisht kërkojnë zgjidhje jo vetem 

për qytetin e Korçës por duke e shtrirë rrezen e veprimit edhe në njësitë administrative. Në fund të 

konkursit tre praktikat më të mira do të futen në planet e implementimit të bashkisë Korcë.  

Qëllimi:  

- Të rritet përfshirja e të rinjve të vendimmare dhe zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor te 

qytetit 
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- Të krijohet mundësi promovimi dhe shpalosjesh talentesh të reja të rinisë korcare 

- Të ndjehen të përfshirëdhe të motivuar për një të ardhme të mirë të vendit 

Rezultatet: 

- Realizimi i konkursit dhe tre praktikat më të mira. 

- Thithja e ideve innovative nga të rinjte 

- Krijimi i një database më të rinj të talentuar dhe aktive në jetën e qytetit. 

Kostoja totale: 107,000 Lekë 
 

Gjithashtu në këtë program është planifikuar edhe vlera prej 53,000 mijë lekë transferta tek 

organizatat e detajuar si më poshtë: 

          000/lekë 

Nr. Emertimi Plan 2019 

1 Transferte per Qendra Sportive Korçë sh.a       12,000  
2 Transferte per mirembajtjen dhe ruajtjen e 

terreneve sportive 
      17,000  

3 Kontributi i bashkise per futbollin sha       24,000  
  

Total transferta (sport dhe argëtim) 
       

53,000  

 

7.18.Arsimi bazë dhe parashkollor 091 

Programi: Arsimi bazë dhe parashkollor 09120 

Burimi i financimit:Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese  Bashkia  
 
Buxheti i këtij programështë në vlerën 16,594 mijë lekë e detajuar si më poshtë: 

- shpenzime korrente në vlerën 2,476 mijë lekë 

- Shpenzime kapitale në vlerën 14,118 mijë lekë 

Në shpenzimet korrente janë përfshirë: 
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1,776 mijë lekë për realizimin e projekteve në fushën e arsimit.  

700 mijë lekë fond i planifikuar për shpenzimet e Shkollëssë Maltës,të detajuara si më poshtë: 

  

                                                                                                                       000/lekë 

Nr. Emërtimi   
 Plan 2019 

1 Shpenz.  karburanti per shkollen e Maltes 300 

2 Shp. energji, uje, telefon per shkollen e Maltes 400 
3 Shpenzime qeramarje ambjenti    1,296  

4 Shpenzime energji dhe uje       480  

  Total Shp. Operative (arsimi bazë dhe parashkollor)   2,476  

 

 

Detajimi i projektit: 
 
Titulli i Projektit : Qendra ditore për fëmijë – Fuqizimi i fëmijëve Romë dhe Egjiptianë 2019 

Kohëzgjatja:12 muaj 

Përshkrim i përgjithshëm i projektit:  

Qendrat ditore të fëmijëve nëpërmjet aktiviteteve të përditshme synojnë të risin mirëqënien e 

fëmijëve të grupeve të marxhinalizuara duke i aftësuar gjithashtu për jetën dhe jetën në komunitet. 

 

Qëllimi: Fuqizimi i fëmijëve Romë dhe Egjiptianë 

Objektivat: Të përmirësojë mirëqenien e komunitetit Rom dhe atij Egjiptian përmes integrimit 

social dhe reduktimit të varfërisë 

Rezultatet:  

1. Fëmijët Romë / Egjiptiane regjistrohen në shkollen fillore dhe janë të monitoruar pas 

shkollës në tre qendrat ditore të fëmijëve. 

2. Fëmijët Romë/Egjiptiane fitojne me shume besim ne vetevete nëpermjet asistencës 

psikologjike, aktivitete sociale dhe iniciativa të tjera mbi barazine gjinore. 

3. Fëmijët romë /Egjiptiane kanë qasje në kujdesin shëndetësor dhe janë bërë të vetëdijshëm për 

çështjet ne lidhje me shëndetin. 
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4. Pjesëmarrja në procesin e vendimmarrjes i prindërve Rome&Egjiptiane është rritur nëpërmjet 

themelimit të Komitetit te Prindërve. 

5. Kapacitetet arsimore të fëmijëve janë rritur nëpërmjet kurseve të anglishtes, kompjuterit dhe 

kurseve të qepjes si dhe kurseve të gjuhës  shqipe dhënë nënave të tyre. 

6. Shëndeti i 40 fëmijëve të kequshqyer është përmirësuar si rezultat i ushqimit të shëndetshëm 

dhe trajnimeve mujore të prindërve mbi këtë temë nga pediatri. 

7. Si rezultat i lobimit mbështetja ndaj këtij grupi përfituesish është rritur. 

Vlera e projektit: Qendrat ditore për fëmijët janë një aspekt i rëndësishëm i shërbimeve sociale të 

bashkisë, që rrisin mirëqënien e këtij target grupi.  

Kosto buxheti Bashkia : 1,776,000 lekë      

7.19. Të moshuarit 102 

Programi: Sigurimi shoqëror 10220 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese:  Bashkia  
 
Ky program përfshin administrimin dhe mirëmbajtjen e qendrave rezidenciale për të moshuarit.  
 
Buxheti i këtij programiështë në vlerën 5,962 mijë lekë dhe nr. i punonjësve është 2, e detajuar si më 

poshtë: 

- shpenzime personeli në vlerën 1,400 mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerën 4,562 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga është në vlerën 1,200 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore është në vlerën 200 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative  është në vlerën 4,562 mijë lekë, ku përfshihet kontributi 

për qendrën e Kujdesit Paliativ “Mary Potter” në vlerën 1,600 mijë lekë si dhe shpenzime operative 

për këtë programsi më poshtë: 

 

 

                               000/lekë 

Nr. Emërtimi   Plan 2019 
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1 Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik 52 
2 Shpenzime karburanti per  Q.K.P.  M.Poter 1,240 
3 Shpenzime kanncelarie per Q.K.P.   M.Poter 80 

4 Energji elektrike per Q.K.P.   M.Poter 160 
5 Pagesa per ujin per Q.K.P.   M.Poter 80 

6 Shpenz. telefon internet per Q.K.P.  M.Poter 40 

7 Leter shkrimi fotokopimi Kancelari 60 

8 Sherbime te  printimit & publikimit                  188  
9 Shpenzime pritje-percjellje                    78  

10 Shpenzime qeramarje ambjenti               1,584  

11 Shpenzime te tjera   100  

12 Shpenzime energji dhe uje                  900  

  Total Shp. Operative +Projektet program sig 
shoqeror 

            4,562  

 

Detajimi i projekteve: 

Titulli i Projektit: “Karta pёr pensionistёt” 

Kohëzgjatja: Janar 2019 

Përshkrim i përgjithshem i projektit: 

Të moshuarit pajisen me karta pensionisti, të cilat janë të personalizuara. Me to ata marrin disa 

shërbime falas dhe me çmim të reduktuar. 

 

Qëllimi: Ky projekt ka për qëllim krijimin e një sistemi shërbimesh falas apo me çmime të 

reduktuara në fusha me interes për të gjithë pensionistet e qytetit të Korcës. 

Rezultatet:5000 pensionistë do të përfitojnë lehtësira në shërbimin e transportit si dhe në aspektin 

financiar 

 

Objektivat: Çdo pensionist përfiton: 

- falas shërbimin e transportit urban, 

- ndjekjen e ndeshjeve në stadium dhe në pallatin e sportit, ulje të çmimit të biletës në teatër në 

masën 50% si dhe ulje në masën 20%- 50% në disa shërbime si në njësi tregtimi, apo shërbimesh të 

nevojshme për moshën e tretë.  

- disa shërbime e analiza mjekësore falas nga klinika në qytetin tonë. 
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Vlerat e projektit: Projekti synon të rritë mirëqënien e të moshuarve, duke i lehtësuar nga disa 

shpenzime  shërbimesh të përditshme, me synim rritjen e cilësisë së jetesës së tyre.  

Kosto buxheti Bashkia: 187.500 lekë 

 

Titulli i Projektit : “Qendra Komunitare pёr moshёn e tretё” 2019 

Kohëzgjatja:12 muaj 

Përshkrim i përgjithshëm i projektit: 

 

Qëllimi: Krijimi i kushteve të përshtatshme dhe ofrimi i shërbimeve psiko-sociale, mjekësore, 

kulturore e argëtuese për të moshuarit me qëllim zbutjen e problemeve të moshës së tretë dhe 

shmangies e izolimit social të tyre. 

Objektivat: Krijimi i kushteve të përshtatshme dhe ofrimi i shërbimeve psiko-sociale, mjëkësore, 

kulturore e argëtuese për të moshuarit me qëllim zbutjen e problemeve të moshës së tretë dhe 

shmangies e izolimit social të tyre. 

 

Objektiva 1: Ofrimi i një mjedisi çlodhës dhe mikëpritës për të moshuarit. 

Objektiva 2: Ofrimi i shërbimeve të specializuara sociale nëpërmjet 3 kujdestarëve të qendrave, 

punonjësit sociale dhe atij animator. 

Objektiva 3: Organizimi i aktiviteteve social-kulturore, argëtuese 

Objektiva 4: Përmirësimi i kushteve shëndetsore të frekuentuesve të Qendrave 

Objektiva 5: Ofrimi i shërbimeve të tjera të nevojshme për të moshuarit.   

 

Rezultatet:.Krijimi i një ambjenti sa më mikëpritëse në  Qendrat Komunitare. Zvogëlimi i 

fenomenit të braktisjes dhe vetmisë të Moshës së Tretë. Vazhdimësia e përmirësimit të shërbimeve 

socialë  në qytetin e Korcës. 

 

Vlera e projektit: Qendrat ditorë për moshën e tretë përmirësojnë jetën sociale të këtij target grupi, 

duke rritur kështu edhe cilësinë e jetës së tyre të përditshme. 

Kosto buxheti Bashkia: 2,484,000 lekë 
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Titulli i projektit: Dita ndërkombetare e moshes së tretë 

Përshkrimi i Projektit:   

Në kuadrin e dites ndërkombëtare të të moshuarve bashkia e Korcës krahas shume projekteve të tjera 

për këtë grup moshë do të realizojë në këtë ditë një sërë aktivitetesh për të treguar mbështetjen dhe 

përkrahjen ndja kësaj shtrese. Gjatë projektit do të përcaktojmë personat e moshës së tretë të vetmuar 

në nevojë në qytet për të pasur një data basë të saktë. Sensibilizimi do të konsistojë në organizimin e 

një dreke për këta persona në  nevoje. Në këtë mënyreë, ju gjendemi më pranë kësaj shtrese në 

nevojë duke dëgjuar problematikat e tyre. 

Qëllimi: T'ju qëndrojmë sa më afër kësoj shtrese në nevoje , për ti bërë ata që të ndjehen sa 

më mirë. 

Objektivat: Tju gjendemi sa më pranë personave të moshës së tretë të vetmuar. 

Rezultatet : Duke ju qëndruar pranë kësaj shtrese në nevoje, bën që ata të ndjehen më të       

vlerësuar dhe më mirë. 

Vlera e projektit: 78,000 Lekë     

 

7.20. Sëmundje dhe paaftësi 101 

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

Burimi i financimit:Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese: Bashkia  
 
Ky program përfshin krijimin dhe administrimine shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat 

në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, 

viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar 

me ligj. 

Buxheti i këtij program është në vlerën 12,232 mijë lekë dhe nr punonjësve është 16,i detajuar si më 

poshtë: 

- shpenzime personeli në vlerën 12,056 mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerën 176 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga është në vlerën 10,332 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore është në vlerën 1,724 mijë lekë. 
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Fondi i planifikuar për shpenzime operative eshtë në vlerën 176 mijë lekë, të cilat do të përdoren për 

realizimin e projekteve, si më poshtë: 

        000/lekë 

Nr. Emertimi Plan 2019 

1 Sherbime te  printimit & publikimit                   
89  

2 Shpenzime pritje-percjellje                   
75  

3 Shpenzime te tjera                   
12  

  Total Shp. Operative +Projektet (Programi: Kujdesi 
social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara) 

             
176  

 
Detajimi i projekteve: 
 
Titulli i projektit: Dita e autizmit 

Përshkrimi i shkurtër:  

Me rastin e 2 Prillit, Ditës Ndërkombëtare të Autizmit, Bashkia Korçë do të organizojë një aktivitet 

sensibilizues me qëllim sensibilizimin e shoqërisë për të mirëpritur këtë shtresë në nevojë.  

 

Qëllimi: Nëpërmjet shpërndarjes së fletëpalosjeve dhe  kartolinave me mesazhe që kane lidhje me 

këtë ditë ndërkombëtare, të sensibilizojmë shoqërinë për t‟i mirëpritur dhe për të mbështetur këtë 

shtresë në nevojë.   

 Objektivat: 

1-  Ndihmojmë fëmijët me aftësi ndryshe përmes mbledhjes së të ardhurave nga shitja e luleve në 

qytet 

2- Njohja me problematikat e fëmijëve me aftësi ndryshe përmes shpërndarjes së fletëpalosjeve për 

qytetarët.  

Rezultatet: Nëpëmjet aktiviteteve sensibizilzuese, shoqëria njihet nga afër me problematikat e 

fëmijëve me aftësi ndryshe, duke u angazhuar gjithnjë e më tepër në mbështetje dhe ndihmesë të 

tyre. 

Vlera e projektit: 89.000 Lekë 
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Titulli i projektit: Dita e shkopit të bardhë. 

Përshkrimi i projektit: Organizimi i takimit të Kryetarit të Bashkisë me Shoqatën e P.A.K Shikimi. 

Shpërndarja e telefonave të posaçëm për personat e verbër të shkallës së parë.  

Qëllimi: Sensibilizimi i shoqerisë për mirëpritjen e PA Kufizuar Shikimi. 

 

Objektivat: 
1- Lehtësimi i gjithëprfshirjes të  PAK në jetën e përditshme 
2- Sensibilizimi i shoqërisë për gjithpërfshirjen e PAK shikimi në jetën shoqërore. 

Rezultat: Gjithpërfshirja e PA të kufizuar shikimi në jetën e përditshme të shoqërisë. 

Vlera e Projektit: 100.000 lekë. 

 

Titulli i projektit: Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar  3 Dhjetori 

Përshkrim i përgjithshëm i projektit: 

Me rastin e 3 dhjetorit Ditës Ndërkombetare të PAK është menduar takimi i Kryetarit të Bashkisë  

me përfaqësues të të gjitha institucioneve dhe OJF-ve që kanë për fokus Aftësinë e Kufizuar. Do të 

organizohet një koncert i Qëndra Kulturore e Fëmijëve Korçë.  

Realizimi i aktivitetetit kulturor të përbashket në datë 3 dhjetor. Kokteil për personat pjesëmarës në 

aktivitet. 

 

Qëllimi: Integrimi social i personave me aftesi të kufizuar. 

Objektivat:  Gjithëpërfshirja e PAK në aktivitetet kulturore dhe në jetën e përditshme 

Rezultatet: 

1) Sensibilizimi i popullsisë për të mirepritur PAK në jetën e përditshme. 

2 )Duke dëgjuar zërin e PAK do të mund të gjejnë zgjidhje sa më shumë pengesat, që dalin përpara 

në rrugën e gjithëpërfshirjes. 

Vlera e projektit: 86,620 Lekë 

7.21. Familje dhe fëmijët 104 

Programi:Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430 

Burimi i financimit:Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
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Njësia shpenzuese: Bashkia  
 
Ky program përfshin përfitimet në para apo pagesa të tjera periodike apo të njëhershme për të 

mbështetur familjet ose për t‟i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, 

familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e 

energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare. 

Buxheti i këtij program është në vlerën 4,979 mijë lekë dhe nr. I punonjësve është 2.  E detajuar si 

më poshtë: 

- shpenzime personeli në vlerën 1,486 mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerën 3,493 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga është në vlerën 1,273 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore është në vlerën 213 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative ështënë vlerën 2,493 mijë lekë,nga të cilat 625 mijë do 

të përdoren për realizimin e projekteve në këtë program si më poshtë: 

         000/lekë 

Nr. Emërtimi  
Plan 2019 

1 Telekom+posta 195 

2 Abonim internet ADSL dhe Central 
Telefonik 

52 

3 Energjia elektrike Bashki + Nj.A 828 

4 Pagese uji 78 

5 Udhetime dhe dieta 350 

22 Leter shkrimi fotokopimi Kancelari 15 

26 Boje printeri e fotokopjues 50 

32 Blloqe administrative   letra me vlere 300 
57 Sherbime te  printimit & publikimit                 110  

59 Shpenzime qeramarje ambjenti                 108  

63 Shpenzime te tjera                 227  

67 Shpenzime energji dhe uje                 180  

  Total Shp. Operative +Projektet           2,493  

 
Detajimi i projekteve: 
 
Titulli  i Projekti : “Strehëzë emergjente” 2019 
Kohëzgjatja: 12 muaj 
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Përshkrim i përgjithshëm i projektit:  

Marrja me qera e një apartamenti, pagesa e ujit dhe energjisë elektrike. Ky apartament  shërben si 

strehëz për rastet emergjente të dhunës në familje. Në bashkëpunim me partnerët bëhet plotësimi i 

nevojave të tyre në veshmbathje dhe ushqim dhe shërbim psiko-social. 

 

Qëllimi:Krijimi i një ambjenti familjar dhe të sigurt për viktimat e dhunës në familje në momentin 

emergjent që paraqitet. 

Objektivat: 

1. Marrja me qera e një apartamenti që do të shërbejë si strehëz emergjente. 

2. Akomodimi i personave të dhunuar deri në kalim e emergjencës që paraqet rasti. 

3. Sigurimi i shërbimeve të tjera të nevojshme që do të mundësohen nga një organizatë jo qeveritare. 

Rezultatet:.Viktimat e dhunës në familje do të kenë një strehim të sigurt larg  ambjentit të 

dhunshëm deri në momentin e akoordimit të Urdhërit të Menjëhershëm të Mbrojtjes ose Urdhërit të 

Mbrojtjes nga Gjykata Rrethit Gjyqësor Korçë. 

Gjatë qëndrimit në strehëz të mbijetuarat e dhunës dhe fëmijët e tyre do të marrin shërbim psiko-

social dhe mbulimin e nevojave të tyre në veshmbathje, shtresa për fjetje, ushqim, ngrohje ambjenti, 

ujë të ngrohtë, produkte higjeno- sanitare, enë kuzhine, shtretër të vegjël për fëmijë, ushqim i 

veçantë për grup-moshën 0-3 vjeç. Përfituesit kanë mundësi edhe për zbavitje, si p.sh lodra për 

fëmijë, televizor, radio etj. 

Përfituesit duhet të kujdesen vetë për pastrimin e ambjentit dhe gatimin nëse qëndrimi i tyre është 

për një afat më të gjatë se dy ditë, në rastin e Urdhërit të menjëhershëm të mbrojtjes dhe 20 (njëzet) 

ditë deri në akoordimin e  Urdhërit të mbrojtjes. 

 

Vlera e projektit: Ky projekt ka shumë rëndësi në menaxhimin e rasteve të dhunës në familje . 

Strehimi i tyre është një shërbim bazë në uljen e rrezikut për viktimën e dhunës në familje, që mund 

të rrezikojnë edhe humbjen e jetës.  

Kosto buxheti Bashkia: 288 000 lekë 

 
 
Titulli i Projektit: Ndërgjegjësimi i komunitetit nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në luftën 

kundër  dhunës në familje. 
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Kohëzgjatja: Janar 2019 nё vazhdimёsi 

Përshkrim i përgjithshëm i projektit:  

Në Njësitë Administrative nuk ka struktura të mirëngritura për menaxhimin e rasteve në territorin e 

tyre. Kjo bën që personat që janë viktima të dhunës në familje, kryesisht gra dhe fëmijë, ta kenë të 

vështirë që të vetëm të dalin nga situata në të cilën ndodhen. Pranë këtyre njësive është e 

domosdoshme prania e një grupi multidisiplinar, i cili do të asistojë këta persona.  

Ky projekt është projektuar për të përmirësuar shërbimet dhe për të forcuar mekanizmin e referimit 

të rasteve të dhunës në familje, jo vetëm në nivel të bashkisë, por edhe në nivel Njësie 

Administrative. Shumica e Njësive Adminsitrative nuk ka ekip teknik të ngritur, por vetëm një 

person përgjegjës, i cili nuk e ka detyrë funksionale menaxhimin e rasteve të dhunës.  

Popullata e Njësive Adminstrative duhet informuar, sepse ka mungesë informacioni. Menaxhimin  e 

rastit pas referimit e bën Bashkia qendër.  

Megjithëse numri i denoncimeve është në rritje, përsëri, duhet kryer një sensibilizimin i popullsisë 

në zonat rurale, me komunitetin  parashkollor dhe atë të shkollave  me qëllim që të kontribuojmë në 

parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje. 

 

Qëllimi: Sensibilizimi i  komunitetit mbi fenomenin e dhunës në familje 

Objektivat:  .    

-Komuniteti i zonave rurale do të marrë informacion mbi fenomenin e dhunës në familje dhe pasojat 

negative që ai sjell. 

 -Do të marrë informacion të nevojshëm për mënyrën sesi mund të denoncohet dhuna. 

- Do të informohet rreth shërbimeve që ofrohen dhe rëndësinë që ka denoncimi. 

Rezultatet:  Rritja e sensibilizimit të popullsisë në zonat rurale. 

Vlera e projektit:  Një aspekt shumë i rëndësishëm në luftimin e dhunës në familje është bërja e 

njohur e fenomenit dhe aspekteve negative të tij. Nga statistikat rezulton që komuniteti i zonave 

rurale, kryesisht gradhe vajza, ndonëse të dhunuara, nuk raportojnë për dhunën e ushtruar. 

Sensibilizimi është mjaft i rëndësishëm në mënyrë që të rritet denoncimi ndaj krimit të dhunës në 

familje në këto zona. 

Kosto buxheti Bashkia: 136.900 lekë 
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Titulli i projektit:  Dita Ndërkombëtare e gruas 

Data : 8 mars 2019 
 
Përshkrim i shkurtër i projektit: 

8 marsi njihet si "Dita e Gruas", në të gjithë botën. Madje në shtete të ndryshme kjo ditë festohet si 

festë kombëtare. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhe 

dhe prejardhjeje, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim në gati 9 

dekada. 

Qëllimi: 

Në kuadër të kësaj dite, Bashkia Korçë është angazhuar të kryejë një sërë aktivitetesh jo vetëm në 

qytet por edhe ne njësitë adminsitrative, me qëllim sensibilizim qytetar. 

Rezultate: 

- Sensibilizim qytetar 

- Mirënjohje ndaj përpjekjeve për barazi dhe drejtësi 

- Bashkim të grave pa dallime 

Kostoja totale: 200,000 Lekë 

 

Në këtë buxhet është përfshirë dhe vlera prej 1,000 mijë lekë transfertë tek individët dhe konkretisht 

ndihmë për familjet në nevojë. 

 

7.22.Strehimi social 106 

Programi: Strehimi social 10661 

Burimi i financimit:Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese:  Bashkia  
 
Ky program merret me përfitimet në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e 
strehimit. 
Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e 
qirasë. 
Buxheti i këtij programiështë në vlerën 3,417 mijë lekë dhe nr. i punonjësve është1 si më poshtë: 

https://sq.wikipedia.org/wiki/8_mars
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- shpenzime personeli në vlerën 706 mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerën 2,711 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga është në vlerën 605 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore është në vlerën 101 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative për këtëprojekt është në vlerën 211 mijë lekë si më 

poshtë: 

         000/lekë 

Nr. Emërtimi  Plan 2019 
  

1 Telekom+posta 100 

2 Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik 52 
3 Udhetime dhe dieta 59 

 Total shpenzime operative Strehimi Social 211 

 
     Fondi i planifikuar për transfertat tek individët për këtë program është 2,500 mijë lekë: 

- Bonus strehimi në vlerën 1,000 mijë lekë. 
- Projekt social për kreditë e buta 1,500 mijë lekë. 
 
Tabela e shpenzimeve operative për Bashkinë (duke përfshirë të gjitha programet e 
sipërpërmendura) paraqitet si më poshtë: 

000/lekë 
Nr. Emërtimi Bashkia       

2016 2017 Pl. 2018 Fakt 11 
mujor 

Pl. i 
pritshem 

Pl 2019 Pl.2019-
Pl.2018 

Pl.2019- 
Pl. 

pritshëm 
1 Telekom+posta         

1,762  
         

2,007  
      

1,810  
        

1,222  
                

1,500  
                

1,935  
                     

125  
                  

435  

2 Abonim internet ADSL dhe 
Central Telefonik 

           
816  

            
504  

         
640  

           
320  

                   
430  

                   
680  

                       
40  

                  
250  

3 Energjia elektrike Bashki          
5,194  

         
5,959  

      
7,292  

        
3,551  

                
6,067  

                
9,000  

                  
1,708  

               
2,933  

4 Pagese uji            
852  

            
568  

         
890  

           
635  

                   
890  

                
1,090  

                     
200  

                  
200  

5 Udhetime dhe dieta         
1,977  

         
2,847  

      
3,500  

        
2,512  

                
3,000  

                
3,500  

                        
-    

                  
500  

6 Riparim dhe pajisje makinash, 
vaj, filtra 

        
1,411  

            
632  

         
690  

           
360  

                   
690  

                
1,740  

                  
1,050  

               
1,050  

7 Larje automjete              
130  

             -                         
37  

                   
173  

                       
43  

                  
136  

8 Karburant makina+ngrohje         
7,651  

         
5,154  

      
8,542  

        
3,929  

                
8,536  

                
6,882  

                
(1,660) 

             
(1,654) 
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9 Karburant makina+ngrohje 
institucionet 

        
34,500  

      
17,707  

              
34,478  

                     
-    

              
(34,500) 

           
(34,478) 

10 Prodhim dhe transmetim spoti 
dhe njoftime 

            
12  

             
21  

         
190  

           
160  

                   
190  

                     
(190) 

                 
(190) 

11 Prodhimi I revistes Qyteti im            
282  

            
187  

                         
-    

                          
-    

                     
-    

12 Prodhim I revistes  periodike 
Korca 

              
208  

         
611  

             -                       
610  

                
1,313  

                     
702  

                  
703  

13 Meremetim,Lyerje Bashki+ 
Rajone 

        
2,030  

         
2,401  

                         
-    

  -    -    

14 Mbik. Meremetim,Lyerje 
Bashki+ Rajone 

               
22  

                         
-    

                          
-    

                     
-    

15 Shpenzime pritje                 
-    

         
100  

           
100  

                   
100  

                   
100  

                        
-    

                     
-    

16 Veshje, uniforma Policia dhe 
punonjesit e sportelit 

           
143  

            
222  

         
308  

             
41  

                   
304  

                   
515  

                     
207  

                  
211  

17 Siguracion makine dhe   
ndertese  

           
497  

            
272  

         
280  

           
249  

                   
280  

                   
280  

                        
-    

                     
-    

18 TVMP dhe SGS               
202  

         
240  

           
121  

                   
240  

                   
220  

                      
(20) 

                   
(20) 

19 Shpenzime te tjera            
471  

            
911  

         
924  

           
305  

                   
500  

                   
950  

                       
26  

                  
450  

20 Gazi lengshem per ngrohje                
76  

             -                         
76  

                     
72  

                        
(4) 

                     
(4) 

21 Gazi lengshem Autogaz                              
270  

                     
270  

                  
270  

22 Shpenzime Q.K.P.  M.Poter            
800  

            
789  

                         
-    

                          
-    

                     
-    

23 Shpenzime karburanti per  
Q.K.P.  M.Poter 

          
1,240  

           
101  

                   
809  

                
1,240  

                        
-    

                  
431  

24 Shpenzime kanncelarie per 
Q.K.P.   M.Poter 

               
80  

             
80  

                     
80  

                     
80  

                        
-    

                     
-    

25 Energji elektrike per Q.K.P.   
M.Poter 

             
160  

             
92  

                   
160  

                   
160  

                        
-    

                     
-    

26 Pagesa per ujin per Q.K.P.   
M.Poter 

               
80  

             
52  

                     
80  

                     
80  

                        
-    

                     
-    

27 Shpenz. telefon internet per 
Q.K.P.  M.Poter 

               
40  

             
28  

                     
40  

                     
40  

                        
-    

                     
-    

28 Leter shkrimi fotokopimi 
Kancelari 

           
741  

            
567  

         
762  

           
655  

                   
762  

                
1,321  

                     
559  

                  
559  

29 Leter shkrimi fotokopimi dhe 
kancelari institucionet 

             
507  

           
231  

                   
507  

                     
-    

                   
(507) 

                 
(507) 

30 Materiale konsumi            
462  

            
163  

         
350  

           
177  

                   
257  

                   
456  

                     
106  

                  
199  

31 Materiale konsumi  
institucionet 

             
280  

           
230  

                   
280  

                     
-    

                   
(280) 

                 
(280) 

32 Larje xhamat e Bashkisë                              
120  

                     
120  

                  
120  
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33 Riparim fotokopje dhe pajisje 
te ndryshme 

           
229  

            
244  

         
300  

           
197  

                   
300  

                   
400  

                     
100  

                  
100  

34 Sherbimi i rojeve         
7,402  

         
6,787  

    
14,235  

        
6,057  

              
13,661  

              
14,352  

                     
117  

                  
691  

35 Sherbimi i rojeve institucionet         
21,984  

      
15,248  

              
18,829  

                     
-    

              
(21,984) 

           
(18,829) 

36 Boje printeri e fotokopjues            
887  

            
764  

         
700  

           
619  

                   
700  

                
1,222  

                     
522  

                  
522  

37 Boje printeri e fotokopjues  
institucionet 

    684  262  441  -    (684) (441) 

38 Shpenz.  per shkollen e 
Maltes 

           
700  

            
689  

                         
-    

                          
-    

                     
-    

39 Shpenz.  karburanti per 
shkollen e Maltes 

             
300  

             
55  

                   
185  

                   
300  

                        
-    

                  
115  

40 Shp. energji, uje, telefon per 
shkollen e Maltes 

             
400  

           
391  

                   
400  

                   
400  

                        
-    

                     
-    

41 Vendime gjyqesore       
11,040  

         
8,752  

    
13,800  

      
12,739  

              
13,739  

                
5,700  

                
(8,100) 

             
(8,039) 

42 Rregjistrimi I pronave Bashki            
250  

            
296  

         
500  

           
151  

                   
200  

                   
500  

                        
-    

                  
300  

43 Blloqe administrative              
592  

         
1,437  

         
120  

           
120  

                   
120  

                   
150  

                       
30  

                    
30  

44 Blloqe administrative   letra 
me vlere 

          
2,485  

        
1,476  

                
2,485  

                
3,045  

                     
560  

                  
560  

45 Sherbime te printimit (ftesa f-
pal kartolina ) 

           
490  

            
744  

         
905  

             -                       
600  

                
1,050  

                     
145  

                  
450  

46 Sherb. te print. (ftesa f-pal 
kart. etj), institucionet 

             
520  

                     
320  

                     
-    

                   
(520) 

                 
(320) 

47 Aplikim ARM            
200  

             
50  

                         
-    

                          
-    

                     
-    

48 Lidhje energjie sipas VKB 
108 

           
1,727  

                         
-    

                          
-    

                     
-    

49 Vijezim I rrugeve            
3,333  

                         
-    

                          
-    

                     
-    

50 Lidhja me INF (miratim nga 
UKKO, MNZ etj) 

              
151  

                         
-    

                          
-    

                     
-    

51 Shpenzime noteriale                
18  

                         
-    

                          
-    

                     
-    

52 Fond per perballimin e 
shpenzimeve te varimit per 
invalidin e luftes K.Janaq 

           
150  

                           
-    

                          
-    

                     
-    

53 Mirembajtje e Prog. 
menaxhimit te taksave  

           
888  

            
888  

         
900  

           
444  

                   
888  

                   
888  

                      
(12) 

                     
-    

54 Mirembajtje e sistemit ''Qyteti 
im'' 

          
1,920  

             -                         
-    

                
1,920  

                        
-    

               
1,920  

55 Mirembajtje  e "Platformes  
ËEB GIS" 

               
54  

             -                         
-    

                
1,000  

                     
946  

               
1,000  
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56 Mirembajtje  e softëare per 
sistemin e menaxhimit FAIS" 

                             
200  

                     
200  

                  
200  

57 Mirembajtje  e programit One 
stop shop 

                             
300  

                     
300  

                  
300  

58 Blerje karburanti (gaz) për 
Markatën e shijes 

                          
6,000  

                  
6,000  

               
6,000  

59 Materiale konsumi për 
Markatën e shijes 

                               
50  

                       
50  

                    
50  

60 Energjia elektrike për 
Markatën e shijes 

                          
1,500  

1,500  1,500  

61 Pagesa e ujit për Markatën e 
shijes 

                             
350  

                     
350  

                  
350  

62 Aktivitete Markata e shijes 5x                           
1,500  

                  
1,500  

               
1,500  

63 Dekor për Markatën e shijes                              
200  

                     
200  

                  
200  

64 Honorare për Markatën e 
shijes 

                             
100  

                     
100  

                  
100  

65 Vleresim i ndikimit Mjedisor             
31  

             
60  

         
353  

             
30  

                   
100  

                   
300  

                      
(53) 

                  
200  

66 Dezinfekim , 
dezinsektim,deratizim  
Arkivat 

               
96  

             -                         
-    

                   
100  

                         
4  

                  
100  

67 Blerje mat. zbukurimi dhe 
ndricimi per festst e f-vitit 

             
555  

             -                       
555  

                     
(555) 

                 
(555) 

68 Lidhje e re energjie në tregun 
fruta perime 

             
210  

           
210  

                   
210  

                     
(210) 

                 
(210) 

69 Suport per hostimin, mail 
server dhe domain 

               
57  

             -                         
57  

                     
80  

                       
23  

                    
23  

70 Sponsorizimi i faqeve ne 
rrjetet sociale 

                             
300  

                     
300  

                  
300  

71 Qendra e mesazheve sms              
300  

             -                         
-    

                     
(300) 

                     
-    

72 Pagesa e Kryepleqve te fshatit         
2,362  

         
4,544  

      
4,200  

        
3,278  

                
4,000  

                
4,200  

                        
-    

                  
200  

73 Kontrata e furnizimit me 
energji elektrike nga OSHEE 
te qendra e promovimit dhe 
cultures 

           
243  

                           
-    

                          
-    

                     
-    

74 Pagesa per keshilltaret           
6,888  

        
6,142  

                
6,716  

                
6,888  

                        
-    

                  
172  

75 Blerje Emblema e Arte               
298  

                         
-    

                     
43  

                       
43  

                    
43  

76 Blerje Qytetar Nderi                                
50  

                       
50  

                    
50  

77 Festa e zones Lekas            
190  

            
240  

         
250  

           
250  

                   
250  

                   
250  

                        
-    

                     
-    
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78 Aktivitet social kulturor me 
rastin e 8 Marsit 

           
123  

            
157  

         
120  

           
120  

                   
120  

                     
(120) 

                 
(120) 

79 Mirembajtje instrumenti Leica 
total station TCR 407 

             
672  

           
672  

                   
672  

                     
(672) 

                 
(672) 

80 Materiale elektrike  dhe 
hidraulike 

           
249  

            
281  

           -                           
-    

                          
-    

                     
-    

81  Dru  Zjarri               
3  

             -                           
-    

                          
-    

                     
-    

82 Shtese fuqie Bashkia e Re (ish 
Pallati I Kultures) 

             
366  

           
366  

                   
366  

                     
(366) 

                 
(366) 

83 Shtese fuqie Bashkia e Re (ish 
Biblioteke e te rinjve) 

             
392  

           
392  

                   
392  

                     
(392) 

                 
(392) 

84 Blerje aksesorë për armën me 
injeksion, neoparalizuese të 
kafshëve 

             
162  

                     
162  

                     
(162) 

                 
(162) 

85 Total Shpenzime operative       
51,130  

       
55,096  

   
138,650  

      
82,077  

             
127,371  

              
85,555  

          
(53,095) 

        
(41,816) 

86 Sherbime te  printimit & 
publikimit 

           
283  

         
1,423  

      
1,852  

           
765  

                
1,452  

                
1,712  

                   
(140) 

                  
260  

87 Sherbime te  printimit & 
publikimit institucionet 

          
2,212  

           
360  

                
1,788  

                     
-    

                
(2,212) 

             
(1,788) 

88 Shpenzime pritje-percjellje             
77  

             
67  

         
344  

           
281  

                   
344  

                
1,193  

                     
849  

                  
849  

89 Shpenzime qeramarje 
ambjenti 

        
1,830  

         
1,883  

      
2,988  

        
1,150  

                
1,668  

                
2,988  

                        
-    

               
1,320  

90 Shpenzime  qeramarje te tjera            
108  

            
822  

      
1,145  

        
1,098  

                
1,098  

                
3,500  

                  
2,355  

               
2,402  

91 Shpenzime qeramarje aparate 
dhe pajisje 

           
954  

            
887  

      
1,875  

        
1,549  

                
1,741  

                
1,625  

                   
(250) 

                 
(116) 

92 Shpenzime transporti             
30  

             
59  

           
80  

             
66  

                     
66  

                   
424  

                     
344  

                  
358  

93 Shpenzime te tjera             
13  

             
53  

      
1,006  

           
312  

                
1,006  

                   
659  

                   
(347) 

                 
(347) 

94 Shpenzime udhetim I 
brendshem 

             
585  

             -                       
585  

                   
500  

                      
(85) 

                   
(85) 

95 Sherbime  te tjera              
160  

             -                       
160  

                     
(160) 

                 
(160) 

96 Shpenzime honorare            
424  

            
173  

         
360  

           
115  

                   
225  

                   
760  

                     
400  

                  
535  

97 Shpenzime energji dhe uje            
820  

         
1,002  

      
1,560  

           
713  

                   
752  

                
1,560  

                        
-    

                  
808  

  Totali Projekte         
4,539  

         
6,369  

    
14,167  

        
6,409  

              
10,885  

              
14,921  

                
754  

           
4,036  

  Total Shp. Operative 
+Projektet 

      
55,669  

       
61,465  

   
152,817  

      
88,486  

             
138,256  

             
100,476  

          
(52,341) 

        
(37,780) 

 
 
 Normativat e konsumit të karburantit paraqiten në tabelat e mëposhtme: 
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Normativat e karburantit (Gazoil D1) për vitin 2019 

Nr. E M Ë R T I M I Konsumi 
Litra/100 KM 

Limiti mujor 
në litra 

Sasia vjetore në 
litra 

1 AUTOVETURA „VW TOURAN“ AA266 NY 11 400 3,600 

2 AUTOVETURA DEFENDER KO 8491 B 18 300 2,700 

3 AUTOVETURA “VOLKSWAGEN”AA 340 RG 12.5 350 3,150 

4 AUTOVETURA “MITSUBISHI” AA 730 OG 15 500 4,500 

5 AUTOVETURA“DAIMLER CHRYSLER 

C250TD” AA 135 PT 
13 120 1,080 

6 AUTOVETURA “MAZDA B2500” AA 714 HF 14 150 1,350 

7 AUTOVETURA “MITSUBISHI” AA 904 GR 15 500 4,500 

8 AUTOVETURA “OPEL” AA 600 IO 11.3 400 3,600 

9 AUTOVETURA “Audi” AA 266TL 13.3 400 3,600 

 
Normativat e karburantit (benzinë) për vitin 2019 

Nr. E M Ë R T I M I Konsumi 
Litra/100 KM 

Limiti mujor 
në litra 

Sasia vjetore në litra 

1 Autovetura “Mercedes Benz “ KO 8326 B 14 100 1,200 

2 Autovetura “Mercedes Benz  AA 730SK 14 400 4,800 

3 Motoçikletë 3 50 600 

 
Normativat e gazit të lëngshëm (autogaz) për vitin 2019 

Nr. E M Ë R T I M I Konsumi 
Litra/100 KM 

Limiti mujor 
në litra 

Sasia vjetore në litra 

1 Autovetura “Mercedes Benz “ KO 8326 B 14 100 1,200 

2 Autovetura “Mercedes Benz  AA 730SK 14 400 4,800 

3 Motoçikletë 3 50 600 

 

 Planifikimi për konsumin e ujit për vitin 2019 do të jetë në vlerën 1,090 mijë lekë e detajuar si më 

poshtë: 

 
Planifikimi i konsumit të ujit për vitin 2019 

          /lekë 

  EMËRTIMI 

Plan  Fakt  Pl Dif 

2018 
11 

mujor 2019 
Pl.19-
pl.18 

1 Bashkia ,bash  2 ,dr. ardh.dh treg. 637,000 509,470 871,000 234,000 
2 Rajoni nr.1 60,000 29,125 35,000 -25,000 
3 Rajoni 2 (zyrat) 40,000 12,442 20,000 -20,000 
4 Rajoni 3 agjensia ad 8,000 5,046 4,000 -4,000 
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5 Shtepia rumune 7,000 7,000 42,000 35,000 
6 Ish. Stadiumi i lojrave me dorë 38,000   38,000 0 
7 NJ.Admin. 100,000 71,958 80,000 -20,000 

  Totali  
 

890,000  
 

635,041  
 

1,090,000  200,000  
 
 

 Fondi i planifikuar për vitin 2019 për zërin shpenzime për energjinë elektrike është 9,000 mijë lekë. 

Shpenzime për energjinë elektrike /lekë 

Nr. E M Ë R T I M I Nr i 
Klientit 

Plan 
2018 

Fakt 11 
mujor 

Plan Dif         
pl19-pl 18 2019 

1 Ish Bashkia  A28795 2,000,000 979,920   -2,000,000 

2 Rajoni nr.1 A28824 100,000 68,904 100,000 0 

3 Rajoni nr.3 Agjensia A28944 80,000 45,251 80,000 0 

4 Drejt. e tatim taksave A28792 750,000 322,351 600,000 -150,000 

5 Shtëpia rumune A123287 70,000 29,371   -70,000 

6 Antena A121263 65,000 52,357 60,000 -5,000 

7 Rajoni nr 2 A28885 300,000 198,449 300,000 0 

8 Ish Bashkia(gjykata) A28943 2,217,000 1,164,551 447,000 -1,770,000 

9 Shtëpia e ish oficerëve A28163 70,000 14,261 70,000 0 

10 Zyra inkubatori i biznesit   60,000 0 32,000 -28,000 

11 Banesa Sociale   22,600 17,168 10,880 -11,720 

12 Bashkia ish bibloteka       3,140,000 3,140,000 

13 
Bashkia ish pallati i 
Kulturës       3,017,620 3,017,620 

14 Nj.Administrative   1,557,000 657,457 1,142,500 -414,500 

  T o t a l i    7,291,600 3,550,039 9,000,000 1,708,400 
 

 Fondi i planifikuar për vitin 2019 për zërin shpenzime telefonike është1,935 mijë lekë. 

Shpenzime për telefon /lekë 

Nr. TELEFONI 

Në dispozicion te kujt 
eshte Plani 

2018 

    Dif 
Fakti 11 

m Pl 2019 Pl 19-Pl 
18 

eshte telefoni       

1 42004 Kryetari 12,000 2,632 10,000 -2,000 

2 42590 Drejtori e financës 10,000 6,523 8,000 -2,000 

3 42951 Sek Keshilli bashkiak 5,000 2,500 4,500 -500 

4 43032 Shef kabineti 5,000 2,499 4,500 -500 

5 43044 Zv.Kryetari 7,000 2,500 4,000 -3,000 

6 43061 Rajoni nr 2 11,000 7,979 8,000 -3,000 
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7 43127 Rajoni nr 3 8,000 2,500 6,000 -2,000 

8 43212 Z/Kryetari 7,000 2,499 4,000 -3,000 

9 43249 Policia Bashkiake 3,500 2,501 3,500 0 

10 43353 Sekretare e Kryetarit 67,000 20,547 50,000 -17,000 

11 43362 Rajoni nr 1 10,500 8,193 10,000 -500 

12 44851 Drejt puneve publike 4,000 2,501 4,000 0 

13 45755 Arkivi  8,000 2,500 5,000 -3,000 

14 47631 Drejtoria e personelit 5,000 2,500 5,000 0 

15 50277 Drejt e përkrahj social 32,000 24,024 32,000 0 

16 51844 Drejt e te ardhurave 10,000 8,082 10,000 0 

17 42133 Mbrojtje nga dhuna   15,000 10,382 14,000 -1,000 

18   Sherbime postare  1,500,000 967,831 1,500,000 0 

19   Shp.  Pos.Tel. nj.adm 300,000 141,916 250,000 -50,000 

    T o t a l i  2,020,000 1,220,609 1,932,500 -87,500 

 

8.Buxheti 2019 për institucionet e varësisë 

8.1.Ndërmarrja e Shërbimeve Publike 
 

Shpenzime për personelin      180,646 mijë lekë 

Shpenzime korrente       206,389 mijë lekë 

Shpenzime për investime        29,300 mijë lekë 

Total         416,335 mijë lekë 

Detajimi i buxhetit sipas programeve 

 

8.1.1Buqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 042 

Programi: Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 04240 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar sektoriale 
 
Njësia Shpenzuese: Ndërmarrja e Shërbimeve Publike 
 
Ky program përfshin ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve 

të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla. Gjithaashtu dhe 

administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën 
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përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore. Në këtë program përfshihen fondet nga funksioni I 

transferuar që nga viti 2016 i ujitjes dhe kullimit, i cili merret me administrimin, shfrytëzimin dhe 

mirëmbajtjen e infrastructures nën përgjegjësinë e NJQV. 

Buxheti për këtë program është 43,178 mijë lekë dhe nr i punonjësve 25 si më poshtë: 

- shpenzime personeli në vlerën 14,992 mijë lekë 

- shpenzime korrente në vlerën 28,185 mijë lekë 
 

Fondi i planifikuar për paga është në vlerën 12,847 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore është në vlerën 2,145 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative për këtë projekt është në vlerën 28,185 mijë lekë e 

detajuar si më poshtë: 

                                                                                                                                                                                                           

000/lekë 

Nr.  Emërtimi Ujitja dhe kullimi       

2016 2017 Pl. 2018 Fakt 11 
mujor 

Pl. i pritshem Pl 2019 Pl.2019-
Pl.2018 

Pl.2019- Pl. 
pritshëm 

1 Gazoil         
3,107  

         
7,989  

                         -                              -                                         
-    

2 Vaj per mjetet e transportit            
300  

            
300  

                         -                              -                                         
-    

3 Veshje pune                
213  

                         -                              -                                         
-    

4 Materiale ndertimi            
4,600  

    10,281               
10,281  

              
10,281  

              
10,000  

                   
(281) 

                                
(281) 

5 Cizme këpucë meshini               
120  

                         -                              -                                         
-    

6 Tombino betoni             
3,425  

      3,093                 
3,093  

                
3,093  

                
4,500  

                  
1,407  

                              
1,407  

7  Derrase ndertimi dhe e punuar               
200  

                         -                              -                                         
-    

8 Riparime mirembajtje mjete 
transporti 

        
2,200  

         
2,900  

      2,900                 
2,900  

                
2,900  

                
3,000  

                     
100  

                                 
100  

9 Pjese kembimi goma bateri            
1,000  

      1,000                 
1,000  

                
1,000  

                
1,000  

                        -                                         
-    

10 Antifrizë               
180  

                         -                              -                                         
-    

11 Asfaltobeton dhe bitum per 
sperkatje 

          6,000                 
6,000  

                
6,000  

                
5,000  

                
(1,000) 

                             
(1,000) 

12 Shpenzime te sig te mjeteve te 
transportit 

              
735  

         750                    
644  

                   
750  

                     
(750) 

                                
(750) 

13 Vegla pune               
350  

                         -                              -                                         
-    

14 Shpenzime te tjera               
228  

                         -                              -                                         
-    

15 Vaj dhe graso per ekskavatoret                 
64  

                         -                              -                                         
-    

16 Sistemim argjinature kanali            
7,901  

                         -                              -                                         
-    
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17 Mbikqyrje e objektit sistemim 
argjinature kanali 

                                   -                                         
-    

18 Hekur dhe llamarina               
250  

                         -                              -                                         
-    

19 Mirembajtje stacion pompimi             
720  

            
596  

                                -                                         
-    

20 FV Materiale per ekskavatoret e 
rinj 

                          
4,685  

                  
4,685  

                              
4,685  

21  Materiale hidraulike                
550  

                         -                              -                                         
-    

22 Shpenzime për pastrimin me 
ekskavatorë të kanaleve ujitëse 
dhe kulluese 

        
7,785  

                           -                              -                                         
-    

23 Riparim U.F.SH Voskop           4,406                    
4,406  

                  
(4,406) 

                             
(4,406) 

24 Tubo për kanale kullues              907                    
837  

                   
847  

                     
(907) 

                                
(847) 

  Total Ujitja dhe Kullimi       
14,112  

       
31,601  

  
   29,337  

             
24,755  

              
29,277  

              
28,185  

            
 (1,152) 

                      
(1,092) 

 
 
 

8.1.2Transporti 045 

Programi: Rrjeti rrugor rural 04520 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar sektoriale 
 
Njësia Shpenzuese: Ndërmarrja e Shërbimeve Publike 
 
Ky program përfshin ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit 

(rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe 

sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësitë e 

njësisë të vetëqeverisjes vendore. Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në 

sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën adminstrimin e njësisë vendore. Marrja e masave për 

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

Buxheti për këtë program është 6,521 mijë lekë dhe nr.i punonjësve 11 si më poshtë: 

- shpenzime personeli në vlerën 6,521 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga është në vlerën 5,588 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore është në vlerën 933 mijë lekë. 
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8.1.3.  Zhvillimi i komunitetit 062 

Programi: Shërbime publike vendore 06260 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga tarifat dhe taksat vendore 
 
Njësia Shpenzuese: Ndërmarrja e Shërbimeve Publike 
 
Ky program merret meplanifikimin e përmirësimit dhe zhvillimittë strukturave si: rekreacioni, 

hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin. Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve 

dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqëverisjes vendore. 

Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor që përmirëson hapësirën publike dhe rrit 

cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. 

Buxheti i planifikuarështë në vlerën 307,837 mijë lekë dhe nr. i punonjësve është 322, si më poshtë: 

- Shpenzime për personelin              149,233 mijë lekë 

- Shpenzime operative    132,004 mijë lekë  

- Shpenzime për investime      26,600 mijë lekë 

Total                 307,837 mijë lekë 

Fondi i planifikuar i shpenzimeve për paga është 127,877 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore është 21,356 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative është 132,004 mijë lekësi më poshtë: 

            000/lekë 

   Emërtimi         

 Nr.          
2,016  

         
2,017  

 Pl. 
2018  

Fakt 11 
mujor 

 Pl. I 
real te 

pritshem  

Pl 2019 Pl.2019-
Pl.2018 

Pl.2019- 
Pl. 

pritshëm 
     
1  

 Shërbimi i rojeve        
11,009  

       
12,247  

  -                      
19,484  

  
19,484 

  
19,484 

     
2  

 Lyerje ne kulla sheshi I 
teatrit  

              
375  

                                
-    

                     
-    

     
3  

 Materiale elektrike 
institucionet  

             
624  

           
602  

                   
624  

                                       
(624) 

                 
(624) 

     
4  

 Materiale elektro-hidraulike 
per puset e vaditjes  

              
768  

                                
-    

                     
-    

     
5  

 Shpenzime për vlerësimin e 
materialeve të nxjerra jashtë 
përdorimit  

               
72  

                                
-    

                     
-    

     
6  

 Karburant        
13,024  

       
10,403  

  -                      
37,000  

  
37,000 

             
37,000  
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7  

 Vaj per mjetet e transportit             
343  

            
358  

         
781  

           
781  

                   
781  

                   
960  

                     
179  

                  
179  

     
8  

 Kancelari+letër             
306  

            
146  

  -                           
200  

  
200 

                  
200  

     
9  

 Materjale 
pastrimi,dezifenktim,ngrohje  

           
548  

            
165  

  -                           
100  

  
100 

                  
100  

   
10  

 Dokumentacion              69               
98  

         
200  

             
92  

                   
168  

                   
150  

                      
(50) 

                   
(18) 

   
11  

 Veshje pune             
510  

            
210  

         
450  

                     
419  

                   
500  

                       
50  

                    
81  

   
12  

 Cizme këpucë meshini                 
88  

         
150  

                     
118  

                   
200  

                       
50  

                    
82  

   
13  

 Materiale mbrojtese ne 
pune  

                             
-    

                          
-    

                     
-    

   
14  

 Plehra organike             
827  

            
866  

      
1,920  

           
896  

                
1,695  

                   
480  

                
(1,440) 

             
(1,215) 

   
15  

 Lule Dekorative               
500  

                     
493  

                     
(500) 

                 
(493) 

   
16  

 Pleh kimik insekticide farë 
bari dhe lule  

           
376  

            
348  

         
400  

           
210  

                   
364  

                   
960  

                     
560  

                  
596  

   
17  

 Materiale ndërtimi           
5,267  

         
8,266  

      
3,850  

        
2,716  

                
3,825  

              
16,000  

               
12,150  

             
12,175  

   
18  

 Mjete mbrojtese ne pune                
577  

         
336  

           
336  

                   
336  

                   
480  

                     
144  

                  
144  

   
19  

 Meremetim lapidari                 
98  

         
100  

             
92  

                     
92  

                   
100  

                        
-    

                       
8  

   
20  

 Tombino betoni          
2,412  

            
502  

                         
500  

                     
500  

                  
500  

   
21  

 Materiale per pazarin                
374  

                                
-    

                     
-    

   
22  

 Vajra lubrifikante                
408  

                                
-    

                     
-    

   
23  

 Riparim mjetesh transporti                
960  

      
2,729  

        
2,613  

                
2,613  

                
3,000  

                     
271  

                  
387  

   
24  

 Dërrasa ndert dhe e punuar             
372  

            
282  

         
898  

           
898  

                   
898  

                   
960  

                       
62  

                    
62  

   
25  

 Materiale hidraulike          
1,921  

         
1,310  

      
1,500  

        
1,500  

                
1,500  

                
3,500  

                  
2,000  

               
2,000  

   
26  

 Materiale hidraulike 
institucionet  

             
182  

           
182  

                   
182  

                     
(182) 

                 
(182) 

   
27  

 Posta                6                 
9  

           
12  

             
10  

                     
11  

                     
12  

                        
-    

                       
1  

   
28  

 Shpenzime telefonike              60               
72  

         
110  

             
88  

                     
97  

                   
110  

                        
-    

                    
13  

   
29  

 Pjesë këmbimi goma bateri 
antifrize  

        
4,483  

         
2,148  

      
1,637  

        
1,637  

                
1,637  

                
2,000  

                     
363  

                  
363  

   
30  

 Antifrizë                 
46  

         
102  

           
102  

                   
102  

                   
150  

                       
48  

                    
48  

    Riparime, mirembajtje                                                                             
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31  mjete transporti  665  680  -    -    

   
32  

 Shp te siguracionit te 
mjeteve te transportit+taksa  

        
1,579  

            
739  

      
1,450  

           
966  

                
1,414  

                
2,500  

                  
1,050  

               
1,086  

33   Dieta  300  340  260  138  211  360  100  149  

   
34  

 Uje per vaditje cezmat 
publike  

        
1,981  

         
2,081  

      
2,700  

        
2,253  

                
2,403  

                
2,800  

                     
100  

                  
397  

   
35  

 Vegla pune              
499  

            
275  

         
960  

           
550  

                   
850  

                   
600  

                   
(360) 

                 
(250) 

   
36  

 Boje vaji             
117  

            
221  

         
148  

           
148  

                   
148  

                   
960  

                     
812  

                  
812  

   
37  

 Boje printeri              
119  

            
116  

  -                           
240  

  
240 

                  
240  

   
38  

 Shpenzime te tjera             
390  

            
266  

         
960  

           
705  

                   
762  

                   
960  

                        
-    

                  
198  

   
39  

 Shpenzime per mirembajtje 
ashensori dhe treni  

             
655  

           
516  

                   
633  

                   
960  

                     
305  

                  
327  

   
40  

 Hekur dhe llamarina             
540  

            
593  

         
719  

           
719  

                   
719  

                   
960  

                     
241  

                  
241  

   
41  

 Klor             
282  

            
178  

  -                                 
-    

   
42  

 Kripe                
124  

         
150  

           
148  

                   
148  

                   
360  

                     
210  

                  
212  

   
43  

 Printime              60               
59  

  -                           
100  

  
100 

                  
100  

   
44  

 Riparim lapidari Viktimat e 
Ravonikut  

              
100  

                                
-    

                     
-    

   
45  

 FV Materiale per 
ekskabvatoret e rinj  

              
323  

         
960  

           
949  

                   
949  

                   
960  

                        
-    

                    
11  

   
46  

 Riparimi I motorit JCB 
3CX  

              
299  

                                
-    

                     
-    

   
47  

 Mirembajtje lapidare                               
-    

                          
-    

                     
-    

   
48  

 Shirita dekorative             
906  

                                  
-    

                     
-    

   
49  

 Furnizime mat zyre te 
pergjithshme  

            83                                    
-    

                     
-    

   
50  

 Asfalto beton dhe bitum per 
sperkatje  

             
657  

           
657  

                   
657  

              
27,000  

               
26,343  

             
26,343  

   
51  

 Bitum per sperkatje             
400  

                                  
-    

                     
-    

   
52  

 Vendime gjyqësore          
5,566  

                                  
-    

                     
-    

   
53  

 Sherbim topografik             
464  

                                  
-    

                     
-    

   
54  

 Llampa ekonomike             
630  

                                  
-    

                     
-    

   
55  

 Vaj per ekskavatoret             
401  

                                  
-    

                     
-    
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56  

 Tubo profile hekuri             
437  

                                  
-    

                     
-    

   
57  

 lende druri per urat              82                                    
-    

                     
-    

   
58  

 Hekura dhe rakorderi             
460  

                                  
-    

                     
-    

   
59  

 Organizimi I 8 marsit                
100  

                                
-    

                     
-    

   
60  

 Llampa per NJA             
630  

                                  
-    

                     
-    

   
61  

 Sistemim argjinature kanali                                      
-    

                     
-    

   
62  

 Boje per sinjalistike 
horizontale  

                          
3,500  

                  
3,500  

               
3,500  

   
63  

 Dekore per festat                            
2,798  

                  
2,798  

               
2,798  

   
64  

 Riparim paisje zyre                
100  

         
100  

             
99  

                     
99  

                   
100  

                        
-    

                       
1  

   
65  

 Aktivitet social               
110  

           
110  

                   
110  

                     
(110) 

                 
(110) 

   
66  

 Materiale dhe mirembajtje 
hidro-elekro-mekanike  

             
960  

           
755  

                   
921  

                     
(960) 

                 
(921) 

   
67  

 Riparim makina               
670  

           
363  

                   
651  

                     
(670) 

                 
(651) 

   
68  

 Riparim Lapidari Vithkuq               
100  

             
95  

                     
95  

                     
(100) 

                   
(95) 

   
69  

 Materiale për trotuarët e 
lulishteve  

             
552  

           
552  

                   
552  

                     
(552) 

                 
(552) 

   
70  

 Bordura betoni për NJA               
891  

                     
891  

                     
(891) 

                 
(891) 

   
71  

 Pllaka troturi për NJA               
923  

                     
923  

                     
(923) 

                 
(923) 

   
72  

 Dekoracion ndricues Pike 
Loti  

             
960  

                     
945  

                     
(960) 

                 
(945) 

   
73  

 Konstruksion metalik ne 
forme sfere me ndricim  

             
960  

                     
950  

                     
(960) 

                 
(950) 

   
74  

 Boje sinjalistike horizontale               
960  

                     
960  

                     
(960) 

                 
(960) 

   
75  

 Shirita festive               
960  

                     
950  

                     
(960) 

                 
(950) 

   
76  

 Çimentio për NJA               
839  

                     
839  

                     
(839) 

                 
(839) 

   
77  

 Materiale mirëmbajtje 
ambiente zyra (Lyerje)  

             
100  

             
83  

                     
83  

                     
(100) 

                   
(83) 

   
78  

 Materiale mirëmbajtje 
ambiente zyra (Ngrohje)  

             
100  

                     
100  

                     
(100) 

                 
(100) 

   
79  

 Materiale mirëmbajtje 
ambiente zyra (Ndriçim)  

             
100  

                     
100  

                     
(100) 

                 
(100) 
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80  

 Ujitja shëtitore F.Noli               
899  

           
899  

                   
899  

                     
(899) 

                 
(899) 

   Total NSHP      
102,083  

       
91,600  

    
81,376  

      
58,815  

              
78,990  

             
132,004  

            
50,628  

          
53,014  
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Normativat e karburantit për këtë institucion janë: 

Normativat e karburantit 2019(gazoil) NSHP 

 Nr Emri i automjetit Normativa mujore Muaj Shuma vjetore 

1 Kamion Nissan KoshiAA 579 NA 200 12  2,400  

2 Automjet Koshi KO2546B  200 12  2,400  

3 AutomjetKO0135B 420 12  5,040  

4 Automjet KO 6774B 300 12  3,600  

5 AutomjetAA239NY 300 12  3,600  

6 TraktorKO 3974 40 12 480  

7 Gjeneratori  50 12 600  

8 Fadroma JCBKO 7718B 600 12 7,200  

9 Ruli 50 12 600  

10 IFAKO 0180 A 280 12  3,360  

11 AutoveturëAA368OR 200 12  2,400  

12 AutomjetpastrimiA228GR Bulgarec 150 12  1,800  

13 Automjetpastrimi DR2226D Bulgarec 100 12  1,200  

14 Automjet pastrimiAA 226 GR Voskop 200 12  2,400  

15 Automjet pastrimiAA 231 GR Drenovë 200 12  2,400  

16 Automjet pastrimiKO 6991 B Voskopojë 250 12  3,000  

17 Automjet pastrimiKO 2120 B Mollaj 150 12 1,800 

18 Automjet pastrimi KO 6056 B Vithkuq 150 12  1,800  

19 Kamion i ushtrisë 50 12 600  

20 Automjet pastrimiAA 377IR (rezervë) 150 12  1,800  

21 Automjet pastrimi KO 0061 A 180 12  2,160  

22 Automjet pastrimi (qeramarrje Lekas) 150 12  1,800  

23 Fadroma APV Tip Fiat KO 8205 A 600 12  7,200  

24 Skrep i vogël Nj.Ad. Mollaj 200 12  2,400  

25 Fadroma Voskop 600 12  7,200  

26  Makinë bore pastrimi 100 12  1,200  

27 Kamion ManKO9422A 500 12  6,000  

28 AutomjetAA312FX 250 12  3,000  

29 Makine ManKO 7824B 400 12  4,800  

30 Kamion VOLVOKO 2098 B 400 12  4,800  
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31 Ekskavator Benati  1400 12 16,800  

32 Ekskavator i ri 1400 12 16,800  

33 Ekskavator i ri 1400 12 16,800  

34 Ekskavator i ri 1400 12 16,800  

35 Kamion Astra 1,100 12 13,200 

36 Fadroma JCB 3 CX e re 1,000 12 12,000 

37 Ruli me goma 600 6 3,600 

38 Ruli me goma 200 6 1,200 

39 Naftë për ngrohje 300 4 1,200 

40 Emergjenca 10,000 4    20,000 

 

Normativa e karburantit 2018 (benzinë) NSHP 

Nr Emri i automjetit 
Normativa 

mujore Muaj 
Sasi 

vjetore 
Nr 

mjeteve 
Shuma 
vjetore 

1 Automjet Benz ML 320 AA 585 CB 400 12 4800 1 4,800 

2 Automjet BenzKO 8325 400 12 4800 1 4,800 

3 Prerëse asfalti  30 10 300 1 300 

4 Motokorrese (Qyteti) 50 7 350 15 5,250 

5 Motokorrese (Qyteti) 15 5 75 12 900 

6 Motokorrese (NJA) 40 7 280 6 1,680 

7 Motokorrese (NJA) 10 5 50 6 300 

8 Motoseka 15 11 165 1 165 

 

Investimet 

Fondi i planifikuar për investime është në vlerën prej 26,600 mijë lekë.  

Detajimi i investimeve do të bëhet me urdhër të Kryetarit. 

 

8.1.4.Ndriçimi i rrugëve 064 

Programi: Ndriçim rrugësh 06440 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga tarifat dhe taksat vendore 
 
Njësia Shpenzuese: Ndërmarrja e Shërbimeve Publike 
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Ky program përfshin administrimin, instalimin, vënien në funksionim, mirëmbajtjen, 

përmirësimine ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike, etj., si dhe zhvillimi dhe rregullimi i 

standarteve të ndriçimit rrugor. 

Buxheti i këtij program është 58,799 mijë lekë dhe numri i punonjësve është18, si më poshtë 

- Shpenzime për personelin       9,899 mijë lekë 

- Shpenzime operative      46,200 mijë lekë  

- Shpenzime për investime        2,700 mijë lekë 

Total       58,799 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për shpenzime për  paga është 8,482 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore është 

1,417 mijë lekë . 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative është 46,200 mijë lekë si më poshtë: 

- Material elektrike 6,000 mijë lekë 

- Energjia elektrike ndriçim rrugor 40,000 mijë lekë 

- Materialet elektrike për institucionet  200 mijë lekë nga të cilat: 

Klshsp  100 mijë lekë 
QAK  100 mijë lekë 

 

Fondi i planifikuar për investime për vitin 2019 është 2,700 mijë lekë.  

Detajimi i investimeve do të bëhet me urdhër Kryetari. 

Realizimi i investimeve për periudhën janar –nëntor 2018 jepen si më poshtë: 

Realizimi 11 mujor i investimeve NSHP 

Përshkrimi I investimit Pl vj I nd 2018 Pl I realizimit të prtshëm 
2018 

Realizimi 11m 

Pusi 2,400,000.0 2,400,000.0  

Idrant  vadites 600,000.0 600,000.0  

Shtylla betoni 537,300.0 537,300.0  

Rikonstruksioni i ish garazheve të makinave pranë 
ish Bashkisë Korçë  

   

Blerje Makineri vijëzimi    

Mbikqyrje punime pusi  52,000.0 52,000.0  

Transformator fuqie komplet 62,700.0 62,700.0 62,700.0 

Kolaudim punime pusi  38,000.0 38,000.0  
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Total (01) A NSHP 3,690,000.0 3,690,000.0 62,700.0 

Shtylla metalike 537,000.0 537,000.0  

Pompa te ndryshme 438,480.0 438,480.0 438,480.0 

Kufizues trafiku 359,880.0 359,880.0 359,880.0 

Makine Korrese bari 810,000.0 768,000.0 426,000.0 

Sinjalistike vertikale 239,040.0 239,040.0 239,040.0 

Vegla pune 755,960.0 717,360.0 717,360.0 

Koshe mbeturinash 172,800.0 172,800.0 172,800.0 

Makinë 3 akse me vinc -   

Blerje printeri fotokopje 98,600.0 98,600.0 98,600.0 

Blerje kompjuteri 263,520.0 263,520.0 263,520.0 

Rruge midis parcelave 4,037,760.0 4,037,700.0 4,037,700.0 

Mbikqyrje Rruge midis parcelave 104,401.0 104,401.0 104,401.0 

Kolaudim Rruge midis parcelave 6,323.0 6,323.0 6,323.0 

Rrethim varreza 6,798,386.0 6,798,386.0 6,798,386.0 

Rimorkiator 1,950,000.0 1,939,200.0  

Kaldaje per ngrohje 344,337.0 331,200.0 331,200.0 

Rul me goma 3,657,501.0 3,600,048.0  

Mbikqyrje Rrethim varreza 110,040.0 110,040.0 110,040.0 

Koaludim Rrethim varreza 9,339.0 9,339.0 9,339.0 

Transformator fuqie komplet 402,900.0 402,900.0 402,900.0 

Rikonstruksion ish garazhet 2,530,000.0 2,530,000.0  

Ndricues    

TVSH per makineri e paisje (Ambasada Japoneze)    

Platforme per punim lartesie vertikale    

Makine 1,570,000.0 1,570,000.0  

Makine 4 akse 5,333,333.0 5,333,333.0 5,333,333.0 

Fadrome JCB 3CX 5,120,400.0 5,120,400.0 5,120,400.0 

Total (05) B NSHP 35,650,000.0 35,487,950.0 24,969,702.0 

TOTAL A+B NSHP 39,340,000.0 39,177,950.0 25,032,402.0 

8.2.Klubi Shumësportësh 

8.2.1. Shërbime rekreative dhe sportive 081 

Programi:Sport dhe argëtim 08130 

Burim financimi: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga tarifat dhe taksat vendore 
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Njësia shpenzuese: Klubi Shumësportësh 
 
Në këtë programpërfshihen vënia në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose 

ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, korsi vrapimi, etj.); mbështetje për ekipet 

përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive. 

 

Buxheti për vitin 2019 për këtë program është në vlerën 33,523 mijë lekëdhe numri i punonjësve 

është13 si më poshtë: 

- shpenzime personeli    7,881 mijë lekë 

- shpenzime operative   25,642 mijë lekë 

Fondi i planifikuar për paga është 6,766 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore është 

1,115 mijë lekë . 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 25,642 mijë lekë . 

     000/lekë 

  Emërtimi Klubi Shumesportesh       

Nr 2016 2017 Pl. 
2018 

Fakt 11 
mujor 

Pl. i real 
të 

pritshem 

Pl 2019 Pl.2019-
Pl.2018 

Pl.2019- Pl. 
pritshëm 

1  Ujë  
632 

            
733  

         
883  

           
756  

                   
883  

                
1,000  

                     
117  

                  
117  

2 Energji  
366 

            
332  

         
500  

           
318  

                   
398  

                   
500  

                        
-    

                  
102  

3 Telefon  
36 

             
36  

           
36  

             
30  

                     
36  

                     
36  

                        
-    

                     -    

4 Dru zjarri  
150 

            
118  

         
200  

           
190  

                   
190  

                   
250  

                       
50  

                    
60  

5 Meremete për 
shtrimin e 
ujesjellesit 

           -                                 -    

6 Dieta  
5,772 

         
6,091  

      
7,450  

        
4,982  

                
7,450  

                
7,200  

                   
(250) 

                 
(250) 

7 Meremete  84              
49  

                                
-    

                     -    

8 Kancelari+leter  
42 

             
62  

       -                             
50  

 
50  

                    
50  

9 Boje printeri                                     
-    

                     -    
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10 Trajtim ushqimor  
6,870 

         
7,733  

      
8,500  

        
6,067  

                
8,233  

              
10,000  

                  
1,500  

               
1,767  

11 Liçensime  
438 

            
450  

         
450  

           
253  

                   
322  

                
1,000  

                     
550  

                  
678  

12 Trajner të jashtëm  
2,171 

         
2,190  

      
2,424  

        
1,826  

                
2,424  

                
2,766  

                     
342  

                  
342  

13 Pagesë gjyqtari 
tavolinë 

 
134 

            
154  

         
250  

           
120  

                   
166  

                   
300  

                       
50  

                  
134  

14 Bazë didaktike  
180 

            
200  

         
220  

           
211  

                   
211  

                   
300  

                       
80  

                    
89  

15 Blerje uniforma  
382 

            
398  

         
400  

           
383  

                   
383  

                   
480  

                       
80  

                    
97  

16 Elemente shtesë  
kundra zjarrit 

 
49 

             
49  

           
50  

             
48  

                     
48  

                     
50  

                        
-    

                       
2  

17 Taksë për ndeshje   
204 

            
333  

         
300  

           
183  

                   
208  

                   
500  

                     
200  

                  
292  

18 Lyerje pallati  
198 

             
96  

         
100  

             
98  

                     
98  

                     
-    

                   
(100) 

                   
(98) 

19 Shpenzime 
hidraulike 

 
20 

             
19  

                         
-    

                          
-    

                     -    

20 Shpenzime 
mirembajtje zyre 

 
12 

             
12  

           
20  

             
20  

                     
20  

                     
30  

                       
10  

                    
10  

21 Shpenzime të tjera  
47 

             
20  

           
50  

                       
15  

                     
20  

                      
(30) 

                       
5  

22 Lyerje me llak  
147 

            
138  

         
150  

           
146  

                   
146  

                     
-    

                   
(150) 

                 
(146) 

23 Materiale 
dizifektimi 

 
41 

             
48  

                         
-    

                     
60  

                       
60  

                    
60  

24 Materiale ndriçimi  
119 

             
59  

       -                             
-    

                       -    

25 Akomodim për 
turneun e çiklizmit 
dhe badmintonit 

              
648  

         
650  

           
588  

                   
588  

                   
650  

                        
-    

                    
62  

26 Vendosje xhama  
116 

             
59  

           
60  

             
59  

                     
59  

                     
80  

                       
20  

                    
21  

27 Siguracion 
sportistët 

               
-    

                       
-    

                   
250  

                     
250  

                  
250  

28 Projektet  
588 

                           
-    

                          
-    

                     -    

29 Materiale 
promocionale 

 
79 

            
109  

       -                           
120  

 
120  

                  
120  

30 Festa e 8 marsit  
14 

             
14  

           
18  

             
17  

                     
17  

                        
(18) 

                   
(17) 

  Total Klubi 
Shumesportesh 

 
18,891 

       
20,150  

    
22,711  

      
16,295  

              
21,895  

              
25,642  

              
2,931  

 
3,747  
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o Trajtimi ushqimor: Fondi i planifikuar është në vlerën 10,000 mijë lekë. Ky fond do të 

ndahet me urdhër të drejtorit të klubit. 

  Emërtimi  Shuma 

1 Volejboll të rritura 120 000 

2 Volejboll të rritur 250 000 

3 Basketboll të rritura 54 000 

4 Basketboll të rritur 65 000 

5 Atletikë meshkuj 148 000 

6 Atletikë femra 90 000 

7 Peshëngritje  121 000 

8 Gjimnastikë aerobike 35 000 

9 Gjimnastikë artistike 0 

10 Badmington  30000 

11 Ski  0 

12 Ciklizëm  60 000 

13 Alpinizëm  0 

14 Ping -Pong  0 

15 Tenis  0 

16 Tajkondo   0 

 
TOTALI 973 000 

o Trajnerët e jashtëm 

Fondi i planifikuar është 2,766 mijë lekë. Përfitues të pagesës me kohë të pjesëshme në drejtim të 

skuadrave, janë trajnierët e liçensuar nga federatat përkatëse. Vlerësimi i tyre bëhet në bazë të 

kategorisë teknike që këta trajnierë kanë. 

 

  Emërtimi  Shuma 

1 Sporte kolektive te rritur 25 000 

2 Sporte kolektive te rinj 12 500 

3 Sporte individuale te rritur 25 000 

4 Sporte individuale te rinj 12 500 

5 Sporte kolektive para te rinj 8 000 
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6 Sporte kolektive para te reja 8 000 

7 Ndihmes mjek 20 000 

 

Për vitin 2018 ky institucion ka realizuar investime në vlerën 118,800 lekë për zërin kompjuter, 

printer, skaner dhe laptop. 

8.3. Qendra e Artit dhe Kulturës 

8.3.1 Shërbime kulturore 082 

Programi: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 08220 

Burim financimi: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga tarifat dhe taksat vendore 
 
Njësia shpenzuese: Qendra e Artit dhe Kulturës 
 
Ky program merret me zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me 

interes vendor, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, e të ambjenteve për lexim me qëllim 

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

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

shfaqje artistike etj). Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje 

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

kombëtar e lokal. 

 
Buxheti i këtij programiështë në vlerën 89,800 mijë lekë dhe do tëketë një personel prej 50 

punonjësish si më poshtë: 

- Shpenzime personeli   29,445mijë lekë 
- Shpenzime operative   59,255 mijë lekë 
- Shpenzime për investime  1,100 mijë lekë 

Shpenzimet për paga janë 25,261 mijë lekë 

Shpenzime për sigurime shoqërore janë 4,184 mijë lekë  

Shpenzimet operative janë në vlerën 59,255 mijë lekë. 
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000/lekë 

  Emërtimi Qendra e Artit dhe Kulturës       

Nr. 2016 2017 Pl. 
2018 

Fakt 11 
mujor 

Pl. i 
pritshem 

Pl 
2019 

Pl.2019-
Pl.2018 

Pl.2019- 
Pl. 

pritshëm 
1  Ujë            

179  
            

400  
         

500  
           

136  
                   

200  
                   

500  
                        

-    
                  

300  

2 Energji         
1,010  

         
1,078  

      
6,700  

           
901  

                
1,400  

                
8,700  

                  
2,000  

               
7,300  

3 Telefon            
138  

            
128  

         
200  

             
97  

                   
200  

                   
200  

                        
-    

                     
-    

4 ADSL            
129  

            
127  

         
155  

           
120  

                   
155  

                   
155  

                        
-    

                     
-    

5 Shërbime postare               
2  

               
9  

           
20  

             
-    

                     
20  

                     
20  

                        
-    

                     
-    

6 Dieta         
4,663  

         
6,344  

      
1,320  

           
772  

                
1,320  

                   
700  

                   
(620) 

                 
(620) 

7 Sherbime te tjera           
6,395  

        
5,414  

                
6,046  

                
7,535  

                  
1,140  

               
1,489  

8 Meremete              
100  

                       
50  

                   
100  

                        
-    

                    
50  

9 Shp. mirëmb 
aparat, paisje tek 
dhe paisje zyrash 

               
99  

         
180  

             
22  

                   
100  

                   
180  

                        
-    

                    
80  

10 Shpenzime për 
roje 

        
1,610  

         
1,190  

       -                        
7,500  

 
7,500  

               
7,500  

11 Kancelari            
110  

             
71  

       -                           
200  

 
200  

                  
200  

12 Materiale për 
ndriçim 

           
921  

             
59  

       -                             
-    

                       
-    

13 Materiale për 
pastrim 

            
76  

             
59  

       -                           
150  

 
150  

                  
150  

14 Blerje 
dokumentacioni 

            
38  

             
59  

           
60  

             
59  

                     
59  

                     
60  

                        
-    

                       
1  

15 Mat.zyre të 
përgjith 

        
1,997  

         
1,113  

         
917  

           
814  

                   
917  

                   
760  

                   
(157) 

                 
(157) 

16 Shp.per te tjera 
mat.dhe sherb. 
Operative 

             
570  

             
57  

                   
470  

                   
270  

                   
(300) 

                 
(200) 

17 Blerje libri 
"Shqiperia mund 
te behet" 

             
120  

                       
80  

                     
(120) 

                   
(80) 

18 Honorare       
15,193  

       
12,038  

    
18,282  

      
12,765  

              
18,282  

              
18,100  

 
(182) 

 
(182) 

19 Grupet                                                                                                       
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4,085  6,734  7,000  5,172  7,000  7,250  250  250  

20 Gazeta            
101  

            
112  

         
232  

             
85  

                   
232  

                   
240  

                         
8  

                       
8  

21 Veshje            
367  

            
244  

         
320  

           
150  

                   
320  

                   
420  

                     
100  

                  
100  

22 Gaz per ngrohje            
300  

            
300  

      
1,200  

           
509  

                
1,200  

                
1,200  

                        
-    

                     
-    

23 Shp qera mj trans            
388  

            
192  

         
210  

           
202  

                   
210  

                   
210  

                        
-    

                     
-    

24 Aktivitet 8 marsi             
44  

             
54  

                                
-    

                     
-    

25 Shpenzime të print 
dhe pub 

        
1,415  

         
1,693  

       -                        
1,600  

 
1,600  

               
1,600  

26 Reklama 
televizive 

                             
370  

                     
370  

                  
370  

27 Pagesa Keshilli I 
Kultures 

                             
210  

                     
210  

                  
210  

28 Të tjera mat dhe 
shërbime speciale 

           
581  

            
315  

         
640  

           
380  

                   
640  

                   
860  

                     
220  

                  
220  

29 Shp. per qiramarje 
per paj.tek. 

           
765  

            
418  

         
950  

           
671  

                   
890  

                   
880  

                      
(70) 

                   
(10) 

30 Shpenzime per 
sherbim transporti 

              
954  

         
955  

           
730  

                   
855  

                   
885  

                      
(70) 

                    
30  

31 Shp. per 8 marsin                
57  

             
57  

                     
57  

                        
(57) 

                   
(57) 

32 Materiale dekori              
100  

             
83  

                     
83  

                     
(100) 

                   
(83) 

33 Shpenzime 
printime 
fotografish dhe 
publikimi  

               
95  

                       
94  

                        
(95) 

                   
(94) 

34 Shpenzime 
akomodimi  

               
52  

                       
52  

                        
(52) 

                   
(52) 

35 Shpenzime darkë 
me pjesmarrësit  

               
75  

                       
75  

                        
(75) 

                   
(75) 

   
Total QAK 

      
34,112  

       
33,790  

    
47,405  

      
29,196  

              
41,007  

              
59,255  

              
11,850  

          
18,248  

 
Projektet kulturore për Qendra e Artit dhe Kulturës janë në vlerën 30,315 mijë lekë, të miratuara 

nga Këshilli i Kulturës: 

 Për Qendrën Kulturore „‟V.Mio‟‟ në vlerën 14,885 mijë lekë: 
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000/lekë 

  

             

nr Titulli i aktivitetit Total Honorare Sherb.tjera Shërb.të Veshje Qira Të  tjera Qera Mat. Shërb. 

printim mjete zyre   

publikim transp shpenz. pajisje të përgj. transp. 

1 Festivali ndërkombëtar  

karnavaleve 

3170 900 1200 210 150 60 150 300 200   

2 Simpoziumi ndërk."Skulptura e 

parkut" 

1700 1000 200 50   100     350   

3 Kolonia ndërkomb."Ditët e Mios" 545 0 280 55       50 160   

4 Koncert kuartet 205 190   15             

5 Koncert violine - piano 105 90   15             

6 Koncert piano duet 105 90   15             

7 Koncert me krijuesit korcare 450 450                 

8 Koncert i muzikës Vox Baroque 200 200                 

9 Koncert trio AAB 130 130                 

10 Koncert duo violine dhe piano 135 120   15             

11 Festivali I kabase 500 500                 

12 Nje jete ne muzike 460 450   10             

13 Festivali nderkombetar "MIK" 2750 2500   250             

14 Koncert festiv popullor 300 200     100           

15 Panairi i fundvitit 300 200   50         50   

16 Koncert festiv gëzuar 465 450   15             

17 Pjesëmarje në fest.harqeve në 

Elbasan 

30 0               30 

18 Panairi i pranverës 650 400   50       200     

19 Korca kult 500 400   50       50     

20 Ditet e kultures Japoneze 120 120                 

21 Koncert harqesh RTSH 210 210                 

22 Koncert trio Lorenc Radovani  130 130                 

23 Koncert vokal instrumental 170 170                 

24 Shpirti i ballkanit festival 475 0 475               

25 Festivali I filmit te shkurte 200 200                 

26 Tinguj mbi tastiere 80 80                 

27 Kori "Lira" nder vite 500 500                 

28 Ekspozite fotografie 300 300                 

                        

  Totali 14,885 9,980 2155 800 250 160 150 600 760 30 
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 Për Teatrin A.Z.Cajupi në vlerën 13,910 mijë lekë 

000/lekë 
nr Titulli i aktivitetit Total Honorare Sherb.tjera Shërb.të Veshje Të  

tjera 
Qera Mat. Shp.tj Shërb. 

printim zyre mat.dhe   

publikim shpenz. pajisje të 
përgj. 

sherb.op transp. 

1 Rin Shoë       
580  

    500         50                
30  

  

2 Teatër për fëmijë       

300  

    250         30           

20  

        

3 Ko-Ko Fest    

2,450  

    500        1,700      250              

4 Dancing ad Lushnasa    

3,490  

  2,800         400       40       

100  

      

150  

        

5 Tre motrat     
2,760  

   2,100         500        70       
20  

       
20  

          
50  

  

6 Festivali Albamono       

200  

    200                  

7 Koncert festiv       

570  

    500         20           

20  

          

30  

  

8 Teater per kukulla       

300  

    250           30                  

20  

  

9 Rikthimi         
150  

      70           50       30              

10 Opera       

1,370  

        

1,000  

      70             

100  

        

200  
11 Opera      

1,370  

        

1,000  

      70             

100  

        

200  
12 Balet        

370  

         250       20                 

100  
  Totali    

13,910  

 

  7,170  

    

4,930  

    

650  

    

120  

     

210  

     

200  

    

  -    

     

130  

    

500  

 
 Për Bibliotekën Th. Mitko në vlerën 1,520 mijë lekë: 

000/lekë 

nr Titulli i aktivitetit Total Honorare Qira Sherb.tjera Shp.tj Shërb. 

  mat.dhe të print 

pajisje sherb.op publik. 

1 Netët korçare të poezisë       

470  

     100        290       40         40  

2 Mbrëmje poetike        

100  

     100          

3 Artistët e vegjël       
600  

    600          

4 Festë mes librave (femijet)             150          
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150  

5 Ditet e Naimit       

200  

           

20  

     160           20  

  Totali   1,520    950         20    450      40        60  

 

Investimet 

Fondi i planifikuar për investime është në vlerën 1,100 mijë lekë. Detajimi i këtij fondi do të bëhet 

me urdhër të Kryetarit të Bashkisë. 

Realizimi 11 mujor i investimeve për këtë institucion jepet si më poshtë: 

         /lekë 

Përshkrimi I investimit Pl. 2018 I nd Real I pl të 
pritshem 2018 

Real 2018 

Libra            
300,000.0  

               
300,000.0  

              
300,000.0  

Kostume klasike për karnavalet            
250,000.0  

               
243,600.0  

              
243,600.0  

Kompjuter + printer            
100,000.0  

    

Blerje paisje te ndryshme            
700,000.0  

               
700,000.0  

  

Fshese profesionale me korrent            
100,000.0  

    

Mbajtese kitare               
25,000.0  

                  
24,600.0  

                 
24,600.0  

Kitare elektroakustike               
80,000.0  

                  
78,000.0  

                 
78,000.0  

Tastiere elektrike (Yamaha)            
200,000.0  

               
190,800.0  

              
190,800.0  

Paisje teknike orendi zyre         
1,000,000.0  

    

Skaner per dixhitalizimin e materialeve te 
bibliotekes 

           
500,000.0  

    

 
Total QAK 

        
3,255,000.0  

            
1,537,000.0  

              
837,000.0  

 

8.4. Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse e Arsimit dhe Çerdhes 
 
Shpenzime për personelin      240,385 mijë lekë 

Shpenzime korrente       118,517 mijë lekë 

Shpenzime për investime          8,470 mijë lekë 

Total        367,372 mijë lekë 
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8.4.1. Arsimi bazë dhe parashkollor 091 

Programi: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 09120 

Burim financimi: Transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe të 
ardhura nga tarifat dhe taksat vendore 
 
Njësia shpenzuese: Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes 
 
Ky program përfshin shpenzimet për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit 

mbështetës.Programet mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve. Furnizimi dhe 

mbështetja me ushqim e kopshteve si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkolloreKy 

program administrohet nga Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse e Arsimit dhe Cerdhes. Pjesë e 

këtij program është dhe arsimi parashkollor funskioni i transferuar që nga viti 2016.  

Buxheti për këtë program është në vlerën 282,652 mijë lekë, nr. i punonjësve është  61, si më poshtë: 

 
- Shpenzime për personelin     195,308 mijë lekë 

- Shpenzime korrente         80,309 mijë lekë  

- Shpenzime për investime      7,035 mijë lekë 

Total       282,652 mijë lekë 

 

Fondi i planifikuar i shpenzimeve për paga do të jetë 167,179 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për kontributet e sigurimeve shoqërore do të jetë 28,129 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 79,509 mijë lekësi më poshtë: 

         000/lekë 

Nr. Emërtimi I shpenzimeve  Pl 2019 
1 Ujë 4,840 

2 Energji 4,880 

3 Telefon 870 

4 Shërbim interneti Voskopojë 40 

5 Dru zjarri 9,800 

6 Peletë shk. Kamenicë 150 

7 Naftë 8,995 

8 Shpenzime honorare (Festival i këngës) 500 

9 Shpenzime honorare (Mbrëmja e fund vitit) 150 

10 Lodra per femijë (Mbrëmja e fund vitit) 300 
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11 Shpenzime për Q.K.F.(material për aktivitete të QKF 50 

12 Gaz i lëngshem 1,346 

13 Tabele orientuese 35 

14 Meremete 19,925 

15 Mbikqyrje meremete 500 

16 Koaludime meremete 60 

17 Punime me dru 1,200 

18 Mbikqyrje punime me dru 50 

19 Kolaudime punime me dru 6 

20 Materiale pastrimi dhe dizifektimi 850 

21 Shërbim mirembajtje kompjuteri dhe fotokopje 100 

22 Shtypshkrime 100 

23 Leter A4 100 

24 Bojra printeri dhe fotokopje 200 

25 Kancelari 100 

26 Materiale hidraulike 475 

27 Materiale elektrike 475 

28 Enë guzhine 250 

29 Qyngje, brryla 200 

30 Tubo, ele llamarina 100 

31 Kolaudim mjete matese 50 

32 Mirembajtje programi alfa 140 

33 Siguracion automjeti 100 

34 Goma filtra vaj shërbime mbulesa 150 

35 Larje tapeti 100 

36 Libra shkollore per shkollen speciale 80 

37 Riparime stofa, frigorifere lavatrice 50 

38 Analiza e ujit 100 

39 Dezifektim 150 

40 Të ndryshme 300 

41 Materiale speciale për marangozë 720 

42 Blerje të ndryshme xhama 200 

43 Ushqime 14,600 

44 Shpenzime për  roje 3,000 

45 Shërb. të print dhe publikimit 338 

46 Kancelari 100 

47 Shpenzime transporti 240 

48 Shp. honorare 400 

49 Shp. pritje percjellje 265 

50 Shp. për materiale dhe shërbime 861 

51 Shpenzime udhëtimi i brendshëm 38 
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52 Prerje ,çarje dru zjarri të sekuest, transport  100 

53 Akt miratimi higjeno sanitar  300 

54 Shërbime për sigurimin e kaldajave me gaz 480 
  Total shp operative prog arsimi baze perfshire 

arsimin parashkollor 
79,509 

 

Detajimi i projekteve: 

Titulli i projektit: Tenis për të gjithë 

Kohëzgjatja:   

Përshkrim i shkurtër: Bashkia e Korçës tashmë ka përfunduar  ndërtimin e qendrës më të madhe 

në Shqipëri për fëmijët, me ambiente sportive dhe argëtuese. Një investim madhor me infrastrukturë 

moderne sportive, që i sjell Korçës modelin unik të transformimit të hapësirave publike. Realizimi i 

turneu tenisi në dy drejtime; Amatorë dhe profesionistë, me pjesëmarrjen e sportistëve nga e gjithë 

Shqipëria do te rritë frekuntimin e kësaj qendre si dhe do të promovojë fushat e tenisit e ndërtuara 

rishtazi. 

Qëllimi: 

Te gjithë qytetarët e Korçës duke përfshirë të gjitha grupmoshat mes tyre edhe të rinj edhe fëmijë si 

dhe Masivizimin e sportit të tenisit dhe gjithpërfshirjen e të rinjve duke adoptuar qasjen “Sporti për 

të Gjithë” 

Rezultate:  

-Promovim i kësaj hapësire publike 

- Rritja e numrit të frekuentuesve të Qendrës Multifunksionale  

- Angazhim të të rinjve dhe përfaqësimin e qytetit të Korçës në aktivitete lokale dhe ndërkombëtare  

 

Kostoja totale: 196,000 lekë 

Titulli i projektit:  1 Qershori Dita Ndërkombëtare e Femijeve. 

Pershkrimi i Projektit:  

Vendosja e banesave që simbolizojnë festën e fëmijëve.  

Dekorimi i pjesëve të ndryshme të qytetit dhe NJ.A Bulgarec 

a)  Parku “Rinisë” 

b)  Zonës Pedonale 

c) Qendrës së Nj.A. Bulgarec 
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Realizimi me sukses i festës në NJ.A Bulgarec 

Realizimi me sukses i festës në datën 1 Qershor tek Parku “Rinia” 

Realizimi me sukses i festës mbasditen e datës 1 Qershor tek  Zona pedonale e qytetit. 

 
Qëllimi: Zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme artistike festive për të respektuar të drejtat e fëmijëve 

dhe për të gëzuar bashkë me ta në ditën që u kushtohet vetëm atyre. 

Objektivat:  

- Krijimi i një atmosfere festive në Bashkinë Korçë ,vetëm për fëmijët. 

- Angazhimi i fëmijëve në aktivitete artistike dhe sportive. 

Rezultatet: 

- Gjallërimi i jetës së fëmijëve në Bashkinë Korçë. 

-Rritja e bashkëpunimit ndërmjet aktorëve pjesëmarrës 

Vlera e projektit: 391500 Lekë  

 

Titulli i projektit:  Respekt për mësuesit 

Përshkrim i përgjithshëm i projektit:  

Me rastin e 7-Marsit, festës së mësuesve, Bashkia Korçë zhvillon çdo vit një pritje nderi me ish 

mësues korçarë, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në edukimin e brezave. Në 

pritjen e nderit, Kryetari i Bashkisë përcjell urimet dhe falenderimet për kontributin e 

jashtëzakonshëm të mësuesve korçarë në vite. Në aktivitet ftohen edhe përfaqësues nga intitucionet 

publike në qytet, të cilët përmes fjalës së tyre përshëndetëse urojnë  mësuesit e ftuar në aktivitet.  

 

Qëllimi: Nderimi për përkushtimin dhe punën e palodhur të mësuesve. 

Objektivat: 

1. Vlerësimi i kontributit të mësuesve korçarë në vite. 

2. Përcjellja e urimit zyrtar drejtuar mësuesve aktualë të Bashkisë së Korçës 

Rezultatet: Realizimi i një pritje nderi në respekt dhe mirënjohje të mësuesve korçarë në pension 

dhe ruajtja e përcjellja e kësaj tradite në brezat e rinj.   

Kostoja totale: 385, 000 Lekë 
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Titulli i projektit: Dita e të Drejtave të Fëmijëve 

Përshkrimi i projektit:  

Me rastin e 20 Nëntorit, ditës së të drejtave të fëmijëve është menduar një takim i senateve të 

shkollave me kryetarin e Bashkisë. Pas këtij takimi në të gjithë zonën Këmbësore do të ketë 

aktivitete të ndryshme kulturore sportive, si edhe një koncert artistik nga qendra kulturore e 

fëmijëve.  

Mbyllja e aktivitetit do të kurorëzohet me hedhjen e balonave me mesazhe për ditën e të drejtave të 

fëmijëve. 

Qëllimi: Nëpërmjet materialeve ndihmëse të afruara, lehtësojmë punën për riaftësimin e fëmijëve 

autikë. 

Objektivat: Të ndodhemi sa më pranë fëmijëve, duke dëgjuar zërin e tyre dhe të argëtohemi së 

bashku. 

Rezultatet: Në Ditën e të Drejtave të Fëmijëve t‟ju qëndrojmë sa më pranë duke dëgjuar  zërin e 

tyre dhe duke u argëtuar së bashku. 

Vlera e Projektit: 133.400 Lekë 

 

 Titulli i Projektit: 8 prilli; Dita ndërkombëtare e romëve 

Kohëzgjatja: Mars-Prill 2019 

Përshkrim i përgjithshëm i projektit:  

Zhvillimi i një aktiviteti sensibilizues me anëtarë të komuniteti rom, ku do të përcillen vlerat e tyre 

kulturore dhe etnike.Anëtarë të komunitetit Rom dhe organizatat me bazëkomunitare do të jenë pjesë 

e këtij aktiviteti. 

Qëllimi: Promovimi i Vlerave dhe Kultures Rome. 

Objektivat:  Promovimi i Kulturës dhe Traditës Rome. 

Rezultatet:  Në 8-Prill 1971 u organizua takimi i parë ndërkombëtar i Romëve në Londër,që prej 

asaj dite, 8 Prilli është cilësuar dhe vazhdon të kujtohet si Dita Ndërkombëtare e Romëve.  

Me rastin e 8-të Prillit do të  zhvillohet një aktivitet sensibilizues ku do të pasqyrohen vlerat 

kulturore dhe etnike të komunitetit rom. Për të pranishmit do të ketë edhe një kokteil.  
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Në një ambjent publik të qytetit me ndihmën e shoqatave rrome dhe donatorëve që kanë në zbatim 

projekte për komunitetin do të zhvillohet një panair me punime nga anëtarë të komunitetit Rom, të 

cilët do të tregojnë vlerat e trashëguara brez pas brezi siç janë punimet artizanale. 

Vlerat e projektit: Me anën e këtij projekti do të promovohen vlerat e komunitetit rom, një 

komunitet që konsiderohet i diskriminuar, por që mbart në vetvete kulturë dhe vlera të veçanta, të 

cilat nuk njihen nga opinioni i gjërë. Synohet që nëpërmjet aktivitetit të dalin në pah aspektet 

pozitive të këtij komuniteti.  

Kosto buxheti Bashkia: 40,000 lekë 

 

 Titulli i Projektit : “Kampi veror” 

Kohëzgjatja: Korrik 2019 

Përshkrim i përgjithshëm i projektit:  

Gjatë gjithë muajit korrik fëmijët përfshihen në aktivitete të ndryshme, mësimore, argëtuese, 

informuese dhe kulturore, me qëllim gjithpërfshirjen dhe përcjelljen e vlerave qytetare dhe njërëzore. 

Qëllimi:Të krijohen hapësira të sigurta për fëmijët ku ata të kenë mundësi të edukohen, të argëtohen, 

të ndërtojnë marrëdhenie të reja me njëri-tjetrin në funksion të gjithpërfshirjes dhe të të drejtës për 

pjesëmarrje aktive. 

Objektivat:   

1.Të informohen  në gjuhë miqësore të gjithë fëmijët që bëhen pjesë e kampeve, mbi risitë që 

sjell ligji i ri për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve.  

2.Të ndërtojnë dhe forcojnë mekanizma për t‟u përballur me situata të vështira në jetë duke 

trajtuar tema si: vetëvlerësimi, vetëbesimi, zgjidhja e konflikteve në mënyrë pozitive, 

kapërcimi i vështirësive, si dhe ku të kërkoj ndihmë e këshillë. 

3.Të Përfshihen fëmijë nga grupet më në nevojë si fëmijët me aftësi të kufizuar, romë/ 

egjyptianë në aktivitete që forcojnë aftësitë për jetën në një ambient gjithëpërfshirës. 

4.Të argëtohen fëmijët, të zhvillohen aftësitë sociale, aftësitë për jetën dhe aftësitë 

vetëmbrojtëse nëpërmjet lojrave. 

5.Të rriten dhe të zhvillohen nga ana shpirtërore: fëmijët dhe të rinjtë mësojnë si të ndërtojnë 

marrëdhënie të shëndetshme me bashkëmoshatarët, anëtarët e familjes dhe prindërit 
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6.Të identifikohen fëmijët në rrezik apo nevojë për mbështetje dhe mbrojtje nga ana e NjMF-

së, si dhe referim dhe trajtim të këtyre fëmijëve. 

7.Të zhvillohet partneriteti mes organizatave dhe strukturave të ndryshme lokale për çështjet 

e mbrojtjes dhe mirëqenies së fëmijëve. 

. 

 Rezultatet: 

            -Njohja me ligjin e ri për mbrojtjen e fëmijëve. 

-Rritja e aftësive sociale dhe trajtimi i temave që ndihmojnë në përballimin e situatave të 

vështira -Gjithëpërfshirja  

-Edukimi mbi problematikat sociale (alkoli/duhani/droga/ndotja e mjedisit/rëndesia e 

shkolles) nëpërmjet aktiviteteve sociale. 

-Të ndryshëm dhe të barabartë 

-Mbrojta e fëmijëve në rrezik nga NJMF 

            -Të gjithë së bashku për të mbrojtur fëmijët. 

Vlera e projektit: Ky projekt është mjaft i rëndësishëm për integrimin e fëmijëve me probleme 

ekonomike e sociale të qytetit dhezonave rurale, duke u mësuar vlerat e të jetuarit në komunitet. 

Gjatë ditëve të kampit fëmijët argëtohen duke mësuar.  

Kosto buxheti Bashkia : 450,000 lekë 

 
 Titulli i Projektit: “Kite shkollore për fëmijët në nevoje” 

Kohëzgjatja: Gusht –Shtator 2019 

Përshkrim i përgjithshëm i projektit:  

Identifikimi i fëmijëve në nevojë. Krijimi i një database me të gjitha të dhënat e nevojshme.Blerja e 

kiteve shkollore dhe paketimi i tyre. Njoftimi i familjeve të fëmijëve për datën e shpërndarjes së 

kiteve dhe organizimi i këtij aktiviteti.Zhvillimi i aktivitetit me pjesmarrjen e fëmijëve, familjeve të 

tyre, Bashkisë dhe të ftuarve të tjerë 

Qëllimi: Dhënia e mjeteve shkollore për fëmijët në nevojë, si një ndihmesë për ndjekjen e shkollës. 

Objektivat:. Dhënia e mjeteve shkollore për fëmijët në nevojë, si një ndihmesë për ndjekjen e 

shkollës. Fëmijët të ndjehen të barabartë gjatë procesit mësimor. 

Rezultatet: Rreth 100 fëmijë të sistemit 9-vjeçar do të pajisen me kite shkollorë. 
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Vlera e projektit: Fëmijët nga familjet me gjendje të vështirë ekonomike do të pajisen me kite 

shkollore për një cilësi më të mirë të mësimnxënies. 

Kosto buxheti Bashkia : 294.600 lekë 

 

Titulli i projektit: “Triathlon midis Shkollave të Mesme të Qytetit” 

Data: Qershor 2019 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 

 

Bashkia e Korçës është drejt përfundimit të ndërtimit të qendrës më të madhe nëShqipëri për fëmijët, 

me ambiente sportive dhe argëtuese. Një investim madhor meinfrastrukturë moderne sportive, që i 

sjell Korçës modelin unik të transformimit të hapësiravepublike. Aktiviteti “Triathlon midis 

Shkollave të Mesme të Qytetit” konsiston në realizimine një tre-garëshi midis shkollave të mesme të  

Bashkisë Korçë, që do të rritëfrekuentimin e kësaj qendre. Zhvillimi i eventeve të tilla sportive e 

kulturore për të rinjtë, do t‟i stimulojë ata të angazhohen edhe në projekte të tjera në të ardhmen.   

Qëllimi: 
- Rritja e numrit të frekuentuesve të Qendrës Multifunksionale Sportive. 

- Angazhim e të rinjve të shkollave të mesme publike. 

Rezultatet: 

- Promovim i hapësirave publike në qytet. 

- Nxitja e të rinjve dhe nxënësve të shkollave të mesme për t‟u angazhuar në  aktivitete sportive. 

Kostoja totale: 195.000 Lekë 

 

Fondi i planifikuar për transferta tek individët do të jetë 800 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për investime do të jetë 7,035 mijë lekë 

Detajimi i investimeve do të bëhet me urdhër të Kryetarit. 

8.4.2. Arsimi parauniversitar 092 

Programi: Arsimi i mesëm i përgjithshëm 09230 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe të 

ardhura nga tarifat dhe taksat vendore 
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Njësia shpenzuese: Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes 
 
Ky program përfshin shpenzimet për ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore. Ndërtim, 

rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim 

të shkollave profesionale. Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, 

organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e 

shkollave. 

Ky funksion është i transferuar që nga viti 2016. Buxheti i planifikuar për këtë program shkon në 

vlerën 46,815mijë lekë dhe numri i punonjësve të arsimi i mesëm i përgjithshëmështë32, si më 

poshtë. 

- Shpenzime për personelin     19,722 mijë lekë 

- Shpenzime korrente      26,943 mijë lekë  

- Shpenzime për investime           150 mijë lekë 

Total       46,715 mijë lekë 

Fondi i planifikuar i shpenzimeve për paga do të jetë 16,900 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për kontributet e sigurimeve shoqërore do të jetë 2,822 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 25,683 mijë lekë 

         000/lekë 

 Nr. Emërtimi I shpenzimeve Pl 2019 
1 Ujë 2,300 
2 Energji 3,200 
3 Telefon 330 
4 Naftë 9005 

5 Gaz i lëngshem 450 

6 Meremete 3769 

7 Mbikqyrje meremete 50 

8 Mbikqyrje meremete  40 

9 Koaludime meremete   
10 Punime me dru 400 
11 Mbikqyrje punime me dru 5 
12 Kolaudime punime me dru 4 
13 Materiale pastrimi dhe dizifektimi 950 
14 Shtypshkrime 50 

15 Leter A4 100 
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16 Bojra printeri dhe fotokopje 100 

17 Kancelari 65 

18 Materiale hidraulike 430 

19 Materiale elektrike 430 

20 Tubo, ele llamarina 150 

21 Riparime stofa, frigorifere lavatrice 50 

22 Blerje të ndryshme xhama 150 

23 Ushqime 3175 

24 Shërbime për sigurimin e kaldajave me gaz 480 

  Total shp operative program arsimi I 
mesëm I përgjithshëm 

25,683 

 

Fondi i planifikuar për transferta tek individët, projekti bursa për gjimnazistët do të jetë 1,260 mijë 

lekë. 

Detajimi i projektit: 

Titulli i projektit:  “Bursa për gjimnazistët” 

Përshkrim i përgjithshëm i projektit:  

Bashkia Korçë do të organizojë në muajin nëntor të vitit 2019 projektin “Bursa për gjimnazistët”, i 

cili ka si synim jo vetëm vlerësimin moral, por edhe material të gjimnazistëve me të githa notat 

dhjeta. Përfitues të projektit janë nxënësit e shkëlqyer të shkollave të mesme publike dhe jopublike të 

Bashkisë Korçë, të cilët vlerësohen me bursë mujore për 9 muaj. Në një ceremoni zyrtare ku është i 

pranishëm Kryetari i Bashkisë, vlerësohen me çertifikata vlerësimi për përpjekjet dhe punën e tyre, 

të gjithë nxënësit e shkëlqyer të pranishëm në aktivitet. Në ceremoninë e shpërndarjes së 

çertifikatave marrin pjesë edhe përfaqësues nga institucionet publike, mësues dhe prindër.   

Qëllimi: Vlerësimi moral e material i gjimnazistëve si  edhe nxitja e tyre për arritjen e rezultateve sa 

me të larta në të ardhmen. 

 

 

Objektivat:  

1. Vlerësimi i nxënësve për rezultatet e larta në mësime, duke çuar në  progres të mëtejshëm për vitet 

akademike në vazhdim. 

2. Nxitja e brezave të tjerë që do të vijnë, për arritjen e rezultateve të mira. 

3. Stimulimi i nxënesve  në formën e një vlerësimi moral dhe material. 
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Rezultatet: Rritja e numrit të nxënësve të shkëlqyer të klasave të njëmbëdhjeta dhe të dymbëdhjeta 

të Bashkisë Korçë   

Kostoja totale :  1, 313, 000 Lekë 
 

Fondi i planifikuar për investime është150 mijë lekë dhe detajimi i investimeve do të bëhet me 

urdhër të Kryetarit. 

 

8.4.3. Arsimi parauniversitar 092 

Programi: Arsimi profesional 09240 

Burimi i financimit: Transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe të 
ardhura nga tarifat dhe taksat vendore 
 
Njësia shpenzuese: Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes 

Ky program përfshin shpenzimet për ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të 

arsimit professional (vetëm konviktet). Programi i arsimit profesional administrohet nga Ndërmarrja 

e Shërbimeve Mbështetëse e Arsimit dhe Çerdhes. Buxheti i planifikuar shkon në vlerën 22,966 mijë 

lekë  dhe numri i punonjësve të këtij program  do të jetë  25 si më poshtë. 

 

- Shpenzime për personelin     15,480 mijë lekë 

- Shpenzime korrente        6,401 mijë lekë  

- Shpenzime për investime       1,085 mijë lekë 

Total       22,966 mijë lekë 

 

Fondi i planifikuar i shpenzimeve për paga do të jetë 13,200 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për kontributet e sigurimeve shoqërore do të jetë 2,280 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 6,401 mijë lekë. 

        000/lekë 

Nr.  Emërtimi   PLAN 2019 

1 Ujë 700 

2 Energji 800 

3 Telefon 70 
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4 Naftë 1075 

5 Gaz i lëngshem 50 

6 Meremete 1231 

7 Punime me dru 100 

8 Materiale pastrimi dhe dizifektimi 50 

9 Materiale hidraulike 50 

10 Materiale elektrike 50 

11 Enë guzhine 100 

12 Ilace nxënësit konviktore 50 

13 Blerje të ndryshme xhama 100 

14 Ushqime 1825 

 15 Carcafe kellefe peshqire kuverta cerdhe konvikt 150 

  Total shpenzime operative program arsimi 
profesional 

6,401 

 

Fondi i planifikuar për investime është 1,085 mijë lekë dhe detajimi i tyre do të bëhet me urdhër të 

Kryetarit. 

8.4.4. Familja dhe fëmijët 104 

Programi:Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430 

Burim i financimit: Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga tarifat dhe taksat vendore 
 
Njësia shpenzuese: Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes 
 
Ky program përfshin shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes 

vendore. 

Buxheti i planifikuar shkon në vlerën  14,939 mijë lekë dhe  numri i punonjësve të këtij program  do 

të jetë  18,si më poshtë: 

 

- Shpenzime për personelin     9,875 mijë lekë 

- Shpenzime korrente                  4,864 mijë lekë  

- Shpenzime për investime        200 mijë lekë 

Total       14,939 mijë lekë 
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Fondi i planifikuar i shpenzimeve për paga do të jetë 8,460 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për kontributet e sigurimeve shoqërore do të jetë 1,415 mijë lekë. 

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 4,864 mijë lekë. 

        000/lekë 

Nr.  Emërtimi  Plan 2019 

1 Ujë 160 

2 Energji 120 

3 Telefon 30 

4 Dru zjarri 800 

5 Gaz i lëngshem 54 

6 Meremete 500 

7 Punime me dru 300 

8 Materiale pastrimi dhe dizifektimi 150 

9 Materiale hidraulike 5 

10 Materiale elektrike 5 

11 Enë guzhine 50 

12 Qyngje, brryla 40 

13 Larje tapeti 50 

14 Blerje të ndryshme xhama 50 

15 Ushqime 2,400 

 16 Carcafe kellefe peshqire kuverta cerdhe konvikt 150 

  Total shpenzime operativeprogrami: Kujdesi social për 
familjet dhe fëmijët 

4,864 

 

Fondi i planifikuar për investimeështë 200 mijë lekëdhe detajimido të bëhet me urdhër të Kryetarit 

të Bashkisë. 

Normativat e harxhimit paraqiten si më poshtë: 

1. Miratimi i periudhës së ngrohjes në 19 objektet arsimore për periudhën 15 nëntor 2018 – 

15 mars 2019. 

2. Miratimi i normativave të konsumit të druve të zjarrit prej 6 mst (katër) për çdo stofë zjarri për 

1 (një) klasë mësimore për periudhën 15 nëntor 2018 – 15 mars 2019. 

3. Miratimi i kuotës së trajtimit ushqimor të fëmijëve në vlerën 2,000 lekë/muaj. 

4. Miratimi i normativave ditore për çdo objekt arsimor që ngrohet me kaldajë dhe funksionon me 

karburant ose gaz të lëngshëm, si dhe kohëzgjatjen e punës sipas tabelës së mëposhtme :  
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Normativat ditore për objektet arsimore me karburant ose gaz të lëngshëm si dhe kohëzgjatja 

Nr. Institucionet arsimore Sasia( litra, kg /1 ditë) Orë Pune 

1 Shk. “Sotir Gurra” 80 4 

2 Shk. “Sevasti Qiriazi” 60 4 

3 Shk. “Pandeli Cale” 80 4 

4 Shk. “Naim Frashëri” 80 4 

5 Shk. “Raqi Qirinxhi” 80 4 

6 Shk. “Ymer Dishnica” 60 4 

7 Shk. “Th.Gërmënji” 80 4 

8 Shk. “Fan Noli” 70 4 

9 Shk. “Faik Konica” 80 4 

10 Shk. “Ndërtimi” 80 4 

11 Shk. “T.Tashko Koço” 100 5 

12 Shk. “Demir Progri” + Baza 90 4 

13 Shk. “Mësonjëtore” 70 4 

14 Konvikti e shk. së Gj.Huaja 80 4 

15 Kopshti nr.16 (1) 40 6 

16 Kopshti nr.17 (2) 40 6 

17 Shk. “Isuf Gjata” 40 4 

18 Shk. “Irakli Tërova” 40 4 

19 Shk. “Stavri Themeli” 80 4 

20 Kopshti nr 19 (11) 40 6 

21 Automjeti Fugon 250 (1 muaj) ---- 

22 Zyrat e NSHMAÇ 40 4 

23 Shkolla Vinçan 40 4 

 
5. Miratimin e normativës mujore për harxhimin me pelet në muaj  : 

 
Normativa mujore për harxhimin e pelet në muaj 

1 Shkolla e re Kamenice  1 tonpelet  Nëmuaj  

 
6. Miratimi i normativës mujore për çdo institucion arsimor për materialet e pastrimit 

për çdo pastruese. 
 

Nr. Materialet e pastrimit Sasia Periudha (muaj) 

1 Fshesa 2 copë 1 

2 Sapun 2 copë 1 

3 Pluhur larës dore 2 kg 1 
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4 Pluhur larës lavatriçe (lavanteria) 15 kg/muaj 1 

5 Pastrues xhamash 1,5 litra 1 

6 Ilaç enësh (kuzhina) 25 litra 1 

7 Solucion pllakash 2 litra 1 

8 Acid banje 2 litra 1 

9 Shtupa pastrimi 2 copë 1 

10 Shkopinj për shtupat dhe fshesa 2 copë 1 

11 Kosha mbeturinash 2 copë 6 

12 Kova pastrimi 1 copë 6 

13 Klor pluhur 5 kg 1 

14 Piceta pastrimi+tela+sfungjera 2 copë 1 

15 Farashkë 1 copë 6 

 

Realizimi 11 mujor i investimeve për NSHMAÇ jepet si më poshtë: 

Përshkrimi I investimit Pl  2018 I nd Real I Pl  të 
pritshem 
2018 

Real 2018 

Pjese kaldaje            
150,000.0  

               
150,000.0  

              
150,000.0  

Radiatore            
150,000.0  

               
142,980.0  

              
142,980.0  

Pore zjarri            
500,000.0  

               
498,000.0  

              
498,000.0  

Moket            
400,000.0  

               
330,000.0  

              
330,000.0  

Kompjuter, printer            
120,000.0  

               
120,000.0  

  

Stofe profesionale            
400,000.0  

               
383,999.0  

              
383,999.0  

Trapan 40,000.0  25,000.0  25,000.0  

Trokon I madh               
50,000.0  

                  
46,800.0  

                 
46,800.0  

Saldatrice               
50,000.0  

                  
30,000.0  

                 
30,000.0  

Matrapik               
75,000.0  

                  
39,000.0  

                 
39,000.0  

Ballandes               
10,000.0  

                    
9,000.0  

                   
9,000.0  

Shkalle               
12,000.0  

                  
12,000.0  

                 
12,000.0  

Vidiolog               
30,000.0  

                  
30,000.0  

                 
30,000.0  

Kolitir               
30,000.0  

                  
20,000.0  

                 
20,000.0  

Rikonstruksion shkolla Melcan         
2,500,000.0  

            
1,643,942.0  

           
1,019,844.0  

Shtese kontrate Rikonstruksion shkolla Melcan                  
327,811.0  

  

Mbikqyrje punimesh "Rikonstruksion shkolla Melcan"               
60,000.0  

                  
60,000.0  
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Kolaudim  punimesh "Rikonstruksion shkolla Melcan"               
10,000.0  

                  
10,000.0  

  

Karrige femijesh plastike            
150,000.0  

                               
-    

  

Hidrante                            
-    

               
131,760.0  

              
131,760.0  

Rikonstruksion kopshti nr 9         
9,610,000.0  

            
6,000,115.0  

  

Mbikqyrje e punimeve per objektin Rikonstruksion kopshti nr 9            
210,000.0  

               
210,000.0  

  

Kolaudim I punimeve per objektin Rikonstruksion kopshti nr 9               
35,000.0  

                  
35,000.0  

  

Perde grila               
60,000.0  

                  
60,000.0  

  

Paisje rezidenciale (projektet)               
33,000.0  

                  
33,000.0  

                 
33,000.0  

Paisje audio vizuale (projektet)               
24,000.0  

                  
24,000.0  

                 
24,000.0  

Paisje kompjuterike (kompjuter Desktop icore 7, printer b&ë) (për 
universitetin) 

           
541,500.0  

                               
-    

  

Fotokopje multifunction stand alone B&Ë copy machine A4         
2,100,000.0  

                               
-    

  

Total Arsimi parashkollor      
17,350,500.0  

         
10,372,407.0  

           
2,925,383.0  

Pjese kaldaje 100,000                    
88,800.0  

                 
88,800.0  

Radiatore 150,000                 
142,980.0  

              
142,980.0  

Pompë qarkulluese 100,000                    
99,000.0  

                 
99,000.0  

Kaldaje e plote me djeges 960,000                 
748,800.0  

              
748,800.0  

Automat elektrik 50,000   

Paisje për shkollën e muzikës 150,000   

Totali  Arsimi  parauniversitar   
1,510,000 

            
1,079,580.0  

           
1,079,580.0  

 

8.5. Qendra Ditore dhe Qendra Rezidenciale e Zhvillimit 

8.5.1. Sëmundje dhe paaftësi 101 

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

Burimi i financimit: Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese : Qendra Ditore dhe Qendra Rezidenciale e Zhvillimit 
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Ky program përfshinpërfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për 

personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, 

lehtësi transporti etj). Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht 

të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi 

fizik ose mendor. Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambjente 

të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t‟i ndihmuar në detyrat e përditshme 

(ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e 

paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë 

shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për 

të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në 

jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes 

shoqërore. 

Në këtë program përfshihen fondet e planifikuar për Qendra Ditore e Zhvillimit dhe Qendra e 

Zhvillimit Rezidencial. 

Për vitin 2019 buxheti i planifikuar do të jetë në vlerën 1,050 mijë lekësh, nga të cilat 

-550 mijë lekë Qendra Ditore e Zhvillimit e detajuar si më poshtë: 

            000/lekë 

  Emërtimi Qendra Ditore e Zhvillimit       

Nr. 2016 2017 Pl. 2018 Fakt 11 
mujor 

Pl. i 
pritshem 

Pl 
2019 

Pl.2019-
Pl.2018 

Pl.2019- 
Pl. 

pritshëm 
1 Shpenzime vaj makine, 

karburant 
350 346 350 235 350 350 0 0 

2 Shpenzime per pjese 
kembimi dhe siguracion 

150 146 150 100 150 150 0 0 

3 Shpenzime per materiale te 
tjera 

85   50   50 50 0 0 

  Total QDZH 585 492 550 335 550 550 0 0 

 

 

500 mijë lekë Qendra e Zhvillimit Rezidencial  

            000/lekë 

  Emërtimi QRZH       

Nr. 2016 2017 Pl. 2018 Fakt 11 Pl. i Pl 2019 Pl.2019- Pl.2019- 
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mujor pritshem Pl.2018 Pl. 
pritshëm 

1 Vaj dhe karburant  
200 

 
120 

         
120  

 
119 

                   
120  

                   
120  

                        
-    

                                     
-    

2 Servis makine  
100 

 
83 

         
120  

 
112 

                   
120  

                   
120  

                        
-    

                                     
-    

3 Taksa dhe siguracion    
53 

           
60  

 
58 

                     
60  

                     
60  

                        
-    

                                     
-    

4 Shpenzim. Transporti              
120  

 
99 

                   
120  

                   
120  

                        
-    

                                     
-    

5 Veshmbathje                
80  

 
80 

                     
80  

                     
80  

                        
-    

                                     
-    

6 Blerje dhuratash  
100 

 
120 

                         
-    

                          
-    

                                     
-    

7 Materiale speciale  
100 

 
119 

                         
-    

                          
-    

                                     
-    

8 Shpenzim mirmbajtje 
kompjutera 

 
9 

 
3 

                         
-    

                          
-    

                                     
-    

  Total QRZH            
509  

            
498  

         
500  

                  
468  

                   
500  

                   
500  

                   
-    

                             
-    

 

8.6.Shtëpia e Foshnjës 

 8.6.1. Familja dhe fëmijë 104 

Programi:Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430 

Burimi i financimit transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
 
Njësia shpenzuese: Shtëpia e Foshnjës 
 
Ky program përfshin përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari. 

Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, 

pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të njëhershme për të mbështetur 

familjet ose për t‟I ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet 

me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e 

energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare.Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve 

dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.)Mallra dhe shërbime dhënë 
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në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta.Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të 

rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje). 

Buxheti i këtij institucioni për vitin 2019 do të jetë 2,321 mijë lekë nga të cilat 50 mijë lekë janë nga 

të ardhurat e institucionit dhe vlera prej 2,271 mijë lekësh nga të ardhurat e Bashkisë. Numri 

i punonjësve (fondi i pagave që financohen nga buxheti i Bashkisë) do të jetë 3. 

Ky fond do të përdoret si më poshtë: 

- Shpenzime për paga                              1,560 mijë lekë 

- Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetsore  261 mijë lekë 

- Shpenzimet operative      500 mijë lekë 

- Naftë për ngrohje           150 mijë lekë 
- Detergjentë         50 mijë lekë 
- Energji elektrike       150 mijë lekë 
- Bebelina        150 mijë lekë 

 

8.7. Njësia e Menxhimit të Banesave me Qëllim Social 

8.7.1. Strehimi social 106 

Programi: Strehimi social 10661 

Burimi i financimit transferta e pakushtëzuar si dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat 
vendore 
 
Njësia Shpenzuese: Njësia e Menxhimit të Banesave me Qëllim Social 
 
Ky program mbulon mbrojtjen shoqërore për të lehtësuar strehimin e përshtatshëm për njerëzit në 

nevojë. Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit. Ndërtim dhe 

administrim i banesave për strehim social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Administrim, 

organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore. Pagesa të kryera në mënyrë të 

përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë. Adminisrim i çështjeve 

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

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

në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël 

me qëllim uljen e varfërisë ose përtë asistuar në situata të vështira. 
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Buxheti për këtë program është në vlerën 2,504 mijë lekë. 
 

- Shpenzime personeli                                     1,723 mijë lekë 
- Shpenzime korrente    781mijë lekë 

 
Shpenzime për paga janë në vlerën 1,476 mijë lekë, krahasuar me vitin 2018 ka një rritje prej 63 

mijë lekësh. 

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore janë në vlerën 247 mijë lekë, krahasuar me 

vitin 2018 ka një rritje prej 11 mijë lekësh. 

Shpenzimet operative është në vlerën 781 mijë lekë, krahasuar me vitin 2018 ka një rritje prej 103 

mijë lekësh si më poshtë: 

            000/lekë 

Nr. Emërtimi       

2016 2017 Pl. 2018 Fakt 11 
mujor 

Real I 
pl. të 

pritshem 

Pl 
2019 

Pl.2019-
Pl.2018 

Pl.2019- Pl. 
pritshëm 

1 Sigurim prone 266 280 280 279 279 280  -                1  

2 Udhëtime dhe dieta 5   12   12 12              -                        -    

3 Telefon 26 25 28 20 22 28              -                   6  

4 Bojë printeri 22 12       15        15             15  

5 Kancelari 14 14       18 18                   18  

6 Mirëmbajtje 
sistematike dhe 
urgjente e banesave 

80 181 230 81 195 300     70           105  

7 Mirëmbajtje e 
planifikuar dhe 
paranduluese 

191       0                 -                       -    

8 Mirëmbajtje ashensori 59 119 120 57 120 120               -                         -    

9 Shpenzime të tjera     8   8 8          -                       -    

  Total NJMBQS 663 631 678 437 636 781 103          145  

    
Realizimi 11 mujor i investimeve 2018 jepet si më poshtë: 
  
Përshkrimi I investimit 2018 I nd Real I Pl te 

pritshem 
2018 

Real 2018 

Përmiresimi I elememteve te nderteses Banesa 
Sociale zbatim punimesh  

           
372,000.0  

               
354,287.0  

              
354,287.0  

Paisje zyre (perde grilla)               
44,578.0  

                  
44,578.0  
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Total NJMBQS       
416,578.0  

         
398,865.0  

         
354,287.0  

      

9. Të tjera 

9.1 Tabela e të ardhurave të institucioneve për vitin 2019 

 
000/lekë 

Emërtimi Plan 
2018 

Fakt 11 
mujor 

Real. i 
plan  prit. 

18 

Plan 
2019 

Pl 19- Pl 
18. 

NSHMAÇ       
11,000  

              
7,097  

        
10,646  

        
14,000  

          
3,000  

NSHP         
5,000  

              
5,354  

          
5,354  

          
5,000  

              -    

Klubi 
Shumsportësh 

            
63  

                   
63  

              
63  

              
63  

              -    

QAK         
3,820  

              
3,047  

          
3,820  

          
3,500  

           
(320) 

QAK Sponsorizim                    
350  

            
350  

    

Shtëpia e Foshnjës             
50  

                
50  

              
50  

              -    

Qendra Ditore             
50  

                    
5  

              
50  

              
50  

              -    

Total të ardhura 19,983 15,916 20,333 22,663 2,680 

 

9.2 Realizimi 11 mujori shpenzimeve për investime për Bashkinë 

 

Institucioni Përshkrimi I investimit 2018 I nd Realizimi I Pl te 
pritshem 2018 

Real 2018 

Bashkia Oponencë teknike e objektit “Rikonstruksion Ujësjellësi për 
fshatrat Dvoran dhe Kamenicë dhe Sanitete në Kamenicë 

                
267,906.0  

                
267,906.0  

               
267,906.0  

Bashkia Hartim studimi hidrogjeologjik                 
100,000.0  

                
100,000.0  

               
100,000.0  

Bashkia Oponencë per studim hidrogjeologjik per objektin 
“Rikonstruksion Ujësjellësi për fshatrat Dvoran dhe Kamenicë 
dhe Sanitete në Kamenicë 

                  
50,000.0  

                  
50,000.0  

                 
50,000.0  

Bashkia Harta hidrogjeologjike                      
3,000.0  

                     
3,000.0  

                    
3,000.0  

  Total BASHKIA 230/01110 420,906  420,906                
420,906.0  

Bashkia  Paisje elektronike( kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)              
2,000,000.0  

            
2,000,000.0  

            
2,000,000.0  

Bashkia  Blerje mobilje dhe paisje për muzeun “Gjon Mili”                 
214,439.0  

               
214,439.0  

  

Bashkia Blerje automjet                                      
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1,200,000.0  1,200,000.0  1,200,000.0  

Bashkia Sistem kundra zjarrit me bombel me gaz karboni per arkivat                   
80,000.0  

    

Bashkia Paisje kondicioneri per arkivat                 
413,422.0  

    

Bashkia Armë me injeksion , neoparalizuese të kafshëve                 
420,000.0  

 420,000   

Bashkia Tuneli I dritave                 
280,000.0  

               
253,200 

               
253,200.0  

  Total BASHKIA 231/01110              
4,607,861.0  

  4,087,639.0              
3,453,200.0  

Bashkia Rikonstruksion I Teatrit "A.Z.Çajupi" faza e dytë             
74,444,032.0  

         
74,444,032.0 

  Total 231/08250                                 
-    

          
74,444,032.0  

74,444,032.0 

Bashkia Ndertim terrene sportive ne qytet dhe NJA (e padetajuar)              
2,786,018.0  

    

Bashkia Qendra e kreativitetit           
49,767,181.0  

          
49,767,181.0  

  

Bashkia Terrene sportive NJA Drenovë                                
-    

    

Bashkia Terrene sportive NJA Mollaj                                
-    

    

Bashkia Terrene sportive NJA Bulgarec                                
-    

    

Bashkia Terrene sportive shkolla e Gjuhëve të Huaja "F.Konica"                                
-    

    

Bashkia Ndërtim Qendra Shëndetësore në Ravonik                                
-    

    

Bashkia Sistemim asfaltim ne rruget e qytetit (lagjet 4,5,6,8,13 dhe 18)            
15,442,826.00  

           
15,442,826.00  

            
9,751,740.00  

Bashkia Sistemim asfaltim ne rruget e NJA (fshatrat Bulgarec, 
Porodine, Biranj, Goskova poshte dhe Morave) 

           
12,885,153.00  

           
12,885,153.00  

            
6,885,153.00  

Bashkia Blerje dhe vendosje prozhektoresh per zonen sportive                 
960,000.00  

 914,196   

Bashkia Blerje server dhe licensa softëare per sistemin e menaxhimit 
FAIS 

                
960,000.00  

953,880   

Bashkia Mbikqyrje e objektit Sistemim asfaltim ne rruget e qytetit (lagjet 
4,5,6,8,13 dhe 18) 

                
959,887.00  

842,230.80    

Bashkia Kolaudim I objektit Sistemim asfaltim ne rruget e qytetit (lagjet 
4,5,6,8,13 dhe 18) 

                
115,186.00  

40,000   

Bashkia Mbikqyrje e objektit Sistemim asfaltim ne rruget e NJA 
(fshatrat Bulgarec, Porodine, Biranj, Goskova poshte dhe 
Morave) 

797,411 742,362   

Bashkia Kolaudim i objektit Sistemim asfaltim ne rruget e NJA (fshatrat 
Bulgarec, Porodine, Biranj, Goskova poshte dhe Morave) 

40,000 40,000   

Bashkia Mbikqyrje "Rikonstruksioni shkolla 9 vjecare Naim Frasheri 3 
kate + shtese per palesester" 

                
653,265.00  

530,571   

Bashkia Kolaudim "Rikonstruksioni shkolla 9 vjecare Naim Frasheri 3 
kate + shtese per palesester" 

                  
63,220.00  

34,000   

Bashkia Sistemim asfaltim dhe kanalizimi I rrugeve ne bllok banimi 
lagjet 5 dhe 13 rruget 

           
10,000,000.00  

           
10,000,000.00  

  

Bashkia Mbikqyrje e objektit Sistemim asfaltim dhe kanalizimi I rrugeve 
ne bllok banimi lagjet 5 dhe 13 rruget 

                
141,250.00  

                
141,250.00  

  

Bashkia Kolaudimi I objektit Sistemim asfaltim dhe kanalizimi I rrugeve 
ne bllok banimi lagjet 5 dhe 13 rruget 

                  
16,950.00  

                  
16,950.00  

  

  TOTAL 231/04530  
92,802,329  

          
92,350,599.8  

         
16,636,893.0  
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Për njësitë e qeverisjes vendore, kur buxheti miratohet në nivel programi:  

a) rishpërndarjet ndërmjet programeve miratohen nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore;  

b) rishpërndarjet e projekteve të investimeve, brenda të njëjtit program, miratohen nga kryetari i 

njësisë së qeverisjes vendore;  

c) rishpërndarjet ndërmjet zërave të shpenzimeve korrente, brenda të njëjtit program, miratohen nga 

kryetari i njësisë së qeverisjes vendore;  

ç) rishpërndarjet brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korrente, ndërmjet njësive të 

ndryshme shpenzuese, miratohen nga nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore, nga e cila 

varet njësia shpenzuese.  
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Planifikimi i Buxhetit të Bashkisë 2020-2021 
 
Në zbatim të Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 68/2017 “Për financat 

e vetëqeverisjes vendore”, si dhe të Udhëzimit nr. 23 datë 22.11.2016 “Për proçedurat standarte 

të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”, përgatitja e buxhetit vjetor është pjesë përbërëse 

e proçesit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm dhe që buxheti vjetor do të jetë viti i parë i 

këtij programi.  

Planifikimi i buxhetit 2020 është bërë duke marrë parasysh % e rritjes sipas PBA 2019-2021. 

Buxheti i Bashkisë Korçë për vitin 2020 do të jetë në vlerën 2,339,543 mijë lekë i detajuar 

si më poshtë: 

 Transferta e pakushtëzuar     460,843 mijë lekë 
 Transferta e kushtëzuar     574,639 mijë lekë 
 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore   980,502 mijë lekë 
 Të ardhurat nga Institucionet e Vartësisë      21,061 mijë lekë 
 Transferta specifike      302,498 mijë lekë 

Ky buxhet do të përdoret për mbulimin e shpenzimeve të mëposhtme: 

 Shpenzime për personelin     719,663 mijë lekë 
 Shpenzime korrente              1,319,712 mijë lekë 
 Shpenzime për investime     300,168 mijë lekë 

 
Buxheti i Bashkisë në vlerën 2,339,543 mijë lekë nga të cilat 3,530 mijë lekë është fondi rezervë dhe 

fondi i kontigjencës, i cili paraqitet i ndarë sipas programeve të mëposhtme: 

1. Programi i planifikimit, menaxhimit dhe administrimit 125,097 mijë lekë 
2. Programi çështje financiare dhe fiskale      42,121 “” 
3. Programi Gjendja civile         8,798 “” 
4. Programi për shërbimin e borxhit të brendshëm    55,200 “‟ 
5. Programi shërbimet e Policisë vendore       7,035 “‟ 
6. Program i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Emergjencave Civile   34,416 “” 
7. Programi mbështetje për zhvillimin ekonomik                 4,620 “” 
8. Programi shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorit 

    6,007 “” 
9. Programi i menaxhimit të infrastructures së ujitjes dhe kullimit 43,178 “” 
10. Programi i administrimit të pyjeve dhe kullotave        32,858 “” 
11. Programi rrjeti rrugor rural         168,056  “” 
12. Programi transporti publik           30,822 “” 
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13. Programi zhvillimi i turizmit                                                        20,529 “” 
14. Programi menaxhimi i mbetjeve                                                130,318 “‟ 
15. Programi ndërgjegjësimi mjedisor                                                 1,456 “” 
16. Programi planifikimi urban vendor          41,939 “‟ 
17. Programi shërbime publike vendore         310,545 “” 
18. Programi ndriçimi i rrugëve            63,894 “” 
19. Programi sport dhe argëtim           100,431 “” 
20. Programi trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore   98,205 “‟ 
21. Program i arsimit bazë           342,586 “” 
22. Program i arsimi I mesëm I përgjithshëm          42,885 “” 
23. Program i arsimi professional            21,665 “” 
24. Programi i kujdesit social              1,410 “” 
25. Programi të moshuarit               2,800 “‟ 
26. Programi kujdesi social për familjet dhe fëmijët        579,522 “‟ 
27. Programi strehimi social            19,620 “‟ 

 

Planifikimi i buxhetit 2021 është bërë duke marrë parasysh % e rritjes sipas PBA 2019-2021. 

Buxheti i Bashkisë Korçë për vitin 2021 do të jetë në vlerën 2,394,195 mijë lekë i detajuar si më 

poshtë: 

 Transferta e pakushtëzuar     506,481 mijë lekë 
 Transferta e kushtëzuar     574,639 mijë lekë 
 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore    989,310 mijë lekë 
 Të ardhurat nga Institucionet e Vartësisë     21,267 mijë lekë 
 Transferta specifike      302,498 mijë lekë 

 

Ky buxhet do të përdoret për mbulimin e shpenzimeve të mëposhtme: 

 Shpenzime për personelin     738,374 mijë lekë 
 Shpenzime korrente                      1,332,296 mijë lekë 
 Shpenzime për investime     319,885 mijë lekë 

 

Buxheti i Bashkisë 2021 në vlerën 2,394,195 mijë lekë nga të cilat 3,639 mijë lekë është fondi 

rezervë dhe fondi i kontigjencës, i cili paraqitet i ndarë sipas programeve të mëposhtme: 

1. Programi i planifikimit, menaxhimit dhe administrimit 138,836 mijë lekë 
2. Programi çështje financiare dhe fiskale      43,780 “” 
3. Programi Gjendja civile         8,798 “” 
4. Programi për shërbimin e borxhit të brendshëm    48,200 “‟ 
5. Programi shërbimet e Policisë vendore       7,110 “‟ 



 
      BASHKIA KORÇË 

 
 

145 | P a g e  
 

6. Program i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Emergjencave Civile   34,529 “” 
7. Programi mbështetje për zhvillimin ekonomik                 4,620 “” 
8. Programi shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorit 

    6,028 “” 
9. Programi i menaxhimit të infrastructures së ujitjes dhe kullimit 43,178 “” 
10. Programi i administrimit të pyjeve dhe kullotave        34,149 “” 
11. Programi rrjeti rrugor rural         185,364  “” 
12. Programi transporti publik           30,945 “” 
13. Programi zhvillimi i turizmit                                                        20,881 “” 
14. Programi menaxhimi i mbetjeve                                                130,318 “‟ 
15. Programi ndërgjegjësimi mjedisor                                                 1,456 “” 
16. Programi planifikimi urban vendor          42,174 “‟ 
17. Programi shërbime publike vendore         319,921 “” 
18. Programi ndriçimi i rrugëve           65,070 “” 
19. Programi sport dhe argëtim         103,570 “” 
20. Programi trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore  99,055 “‟ 
21. Program i arsimit bazë          344,843 “” 
22. Program i arsimi I mesëm I përgjithshëm         44,106 “” 
23. Program i arsimi professional           21,665 “” 
24. Programi i kujdesit social             1,410 “” 
25. Programi të moshuarit              2,830 “‟ 
26. Programi kujdesi social për familjet dhe fëmijët       587,923 “‟ 
27. Programi strehimi social           19,796 “‟ 

 
 
Buxheti i Bashkisë për vitin 2019 paraqitet sipas tabelave bashkangjitur materialit dhe konkretisht:  

1. Buxheti i Bashkisë 2019 sipas klasifikimeve buxhetore (tab nr. 1) 

2. Buxheti i Bashkisë  dhe Institucioneve të Varësisë 2019 krahasuar me vitin 2018 (Tab nr. 2) 

3. Buxheti i Bashkisë Korçë 2019 (transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale  

si dhe nga te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore dhe të ardhurat e institucionece)(Tab nr.3) 

4. Buxheti 2019 i Bashkisë Korçë sipas programeve (tab nr. 4) 
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