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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA VLORË 

KESHILLI BASHKIAK 

 

VENDIM 

Nr.  94, Datë  28.12.2020     

 

PËR 

MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2021 

 

Këshilli i Bashkisë Vlorë, pasi mori në shqyrtim materialin e paraqitur nga grupi i punës për hartimin e 

buxhetit të Bashkisë Vlorë për vitin 2021, mbështetur në: 
 

 Ligji nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 8 pika 2, 9 pika 1.1.b, 34, 

35, 36, 37, 39, 40, 41, 54 pika dh, dhe neni 64 pika c; 

 Ligji nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” 

 Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit e buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; 

 VKM nr. 795, date 12.10.2020 “Për propozimin e projekt ligjit te vitit 2021” 

 Ligji Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar 

 Ligjit 115/2014 datë 31.07.2014 “Për ndarjen Administrative Territoriale të Njësive të 

Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,  

 Ligji nr. 45/2019 “Per mbrojtjen civile”, neni 65. 

 Udhëzimi i MFE nr.9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të Buxhetit” 

 Udhëzim plotësues i Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë nr. 27, date 10.07.2020 “Për 

përgatitjen e programit Buxhetor Afatmesëm vendor 2021-2023” 

 V.K.B Nr.85, datë 24.12.2020 “Për miratimin e numrit te punonjësve te bashkisë dhe 

institucioneve te varësisë”.  

 V.K.B Nr.88, datë 24.12.2020 “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin 

e Bashkisë Vlorë”.  

 
 

V E N D O S I: 

 

1. Të miratojë të ardhurat si më poshtë (në 000 lekë): 

 Te ardhura gjithsej       2,371,373 

a. Të ardhurat e veta        1,410,692 

a. Të ardhura nga taksat vendore      744,668 

b. Të ardhurat nga tarifat vendore      358,403 

c. Të ardhura të tjera         307,621 
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b. Të ardhura nga granti i pakushtëzuar       548,229 

c. Të ardhura nga transferta speciale       412,452 

 

2. Të miratojë shpenzimet si më poshtë (ne 000 lekë): 

Shpenzime gjithsej: 2,371,373 

   

I. Shpenzime nga granti 548,229 

nga këto:  

a. Për pagat (art.600)  202,044 

b. Për sigurimet shoqërore (art.601) 32,749 

c. Për shpenzime operative (art.602) 283,446 

d. Fondi i mbrojtjes civile+fondi rezerv (609) 21,649 

e. Transferten (art.166 dhe 651) 3,341 

f. Investime (art.231)                                                                                          5,000 

   

II. Shpenzime nga të ardhurat 1,410,692 

nga këto:  

a. Për pagat (art.600) 266,126 

b. Për sigurimet shoqërore (art.601)  44,608 

c. Për shpenzime operative (art.602) 605,202 

d. Për transferta (art.166-651-604-606)  33,225 

e. Për subvencion (art.603 Futbolli , Ujësjellës)  45,780 

        f. Fondi i mbrojtjes civile+fondi rezerv (art.609) 52,278 

        g. Për investime (art.231) 363,473 

   

III. Shpenzime nga transferta specifike  412,452 

a. Për pagat (art.600) 306,537 

b. Për sigurimet shoqërore (art.601)  50,786 

c. Për shpenzime operative (art.602) 39,957 

d. Fondi i mbrojtjes civile (609) 15,172 
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3. Shpenzimet e pikës 2.I dhe 2.II do të përdoren sipas tabelës bashkëlidhur këtij vendimi.  

  

 

 

 

 
600 601 602 609 651 166 231 TOTALI 600 601 602 603 604 606 609 651 166 231 TOTALI TOTALI

1 K01110 Administrata e Bashkise 88,348     13,700   15,977    192      3,149   5,000   126,366   143,000   25,000  176,648   -         9,175  8,000  256      6,711    45,500      414,290       540,656      

1 K04980 Repetitoret 96             96              -                96                 

2 K01320 Mb.Dekori 3,570       3,570        288           -             288               3,858           

2 K01320 Mb.Varreza 9,501       9,501        900           -             900               10,401        

4 K03280 PMNZH -            5,284       1,055    -             6,339           6,339           

8 K04520 Rrjeti Rrugor -            155,030    155,030       155,030      

10 K05100 Pastrimi 200,000  200,000   149,972   -             149,972       349,972      

10 K05100 NMM -            4,124       689        2,798       1,945  7,138    570            17,264         17,264        

10 K05100 Gjelberimi 20,458     3,760     24,218     22,000     3,000    19,806     8,000        52,806         77,024        

11 K05200 Ujesjellsi -            31,780  31,780         31,780        

15 K06260 Nd.Sherb.Publike 30,759     4,300     11,590    46,649     46,000     8,000    50,000     9,880        113,880       160,529      

15 K06260 Zhvillimi I komunitetit -            39,156      39,156         39,156        

17 K06440 Md. Ndricim Rrugor 5,160       830         12,000    17,990     4,000       700        93,300     98,000         115,990      

19 K08130 Kl.Shumesportesh 7,624       1,275     13,362    22,261     3,000       500        13,000     1,000        17,500         39,761        

19 K08130 Futbolli -            14,000  14,000         14,000        

20 K08230 Qendra Kulturore 13,020     2,176     2,650       17,846     6,000       1,000    8,960       900            16,860         34,706        

20 K08280 Teatri Petro Marko 14,870     2,652     1,410       18,932     7,000       1,000    5,000       200            13,200         32,132        

21 K09120 Arsimi 13,290    13,290     11,718     1,864    72,000     37,887      123,469       136,759      

24 K10140 Qendra PAK 4,806       838         5,644        3,000       400        4,490       1,000        8,890           14,534        

26 K10430 Cerdhet + Qender 12,674     2,453     15,127     8,000       1,000    6,140       -             15,140         30,267        

26 K10430 Shtëpia e Fëmijës 4,325       765         5,090        3,000       400        1,900       350            5,650           10,740        

Fondi I mbrojtjes civile + fondi rezerv 21,649  21,649     52,278  52,278         73,927        

Projekte me fonde te huaja -            64,000      64,000         64,000        

SHUMA I 202,044   32,749   283,446  21,649  192      3,149   5,000   548,229   266,126   44,608  605,202   45,780  9,175  8,000  52,278  2,201  13,849  363,473    1,410,692   1,958,921  
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4. Shpenzimet e pikës 2.III do te përdoren si me poshtë: 

Kap Programi Emërtimi 

SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PËR 

VITIN 2021 

600 601 602 609 Totali 

4 K03280 PMNZSH 27,746 4,461 3,174  35,381 

7 K04240 Ujitja dhe Kullimi 14,707    2,339 22,954 
       

40,000 

7 K04260 Administrimi pyjor 4,882 815 340  6,037 

8 K04520 Rrugët rurale 2312 384    2,696 

21 K09120 
Arsimi Para Universitar 

(kopshte, Qkf) 
218,754 36,658  

 
255,412 

22 K09232 
Arsimi i mesëm punonjës 

mbështetës 
27,541 4,444   

 
31,985 

22 K09240 
Konviktet e shkollave 

profesionale 
10,595 1,685 13,489 

 
25,769 

  Mbrojtja civile    15,172 15,172 

    SHUMA I 306,537 50,786 39,957 15,172 412,452 

 

 

5. Shpenzimet për investime sipas pikës 2.I.f., 2.II.g do të përdoren për objektet e mëposhtme: 

 

Kapi

tulli 

EMERTIMI 

Vlera 

ne  

mijra 

leke 

INVESTIME NE TOTAL 368,473    

Investime ne Vazhdim 2020-2021 118,315 

1 Ndërtim i sallës se Këshillit Bashkiak Vlore + sistem ngrohje qendrore 44,500 

8 Rehabilitim dhe riasfaltim i disa akseve rrugore në qytetin e Vlorës 29,400 

8 Rehabilitim dhe riasfaltim I rrugës Cerkovine- Skrofotinë- Trevllazër 27,610 

8 
Vazhdimi I punimeve të projektit “rehabilitim dhe riasfaltim i rrugës Cerkovinë- 

Skrofotinë- Trevllazër” 
3,768 

15 
Përmirësim i kushteve fizike të banesave ekzistuese për shtresat e varfra dhe të 

pafavorizuara  
3,100 

8 Rehabilitim dhe riasfaltim I rrugës Babicë - Xhyherinë 9,300 

21 Diferenca të ngelura nga projekti “Shkolla Qendër Komunitare” viti 2014 637 

INVESTIME TE PLANIFIKUARA PER VITIN 2021 250,158 

Blerje pajisje për vitin 2021 9,200 

1 
Pajisje për arsimin+çerdhe+pajisje për Bashkinë dhe K.B, (elektronike + pajisje 

zyre) 
5,000 

21 Blerje parketi për riparimin e palestrave të shkollave të qytetit 3,200 

1 Pajisje për matjen e parametrave të tokës, + prognozën sinjalistike + reagent  1,000 

Studime, projektim dhe Shpronësime 31,556 

15 Shpronsim Zona historike dhe zona te tjera + Projektim 31,556 
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Investime ne infrastrukture 2021 123,502 

21 Investime në shkolla 9 vjecare  30,000 

21 Investime në arsimin parashkollor 4,050 

15 
Përmirësim i kushteve fizike të banesave ekzistuese për shtresat e varfra dhe të 

pafavorizuara (30 banesa * 600 mijë lekë * 25%) 
4,500 

8 Rikonstruksion i rrugës Panaja – Oshtimë  9,200 

8 Rikonstruksion i rrugës së fshatit Poro 4,900 

8 Rikonstruksion i rrugës së lagjes “1 Maj, Gjergj Kastriot Skënderbeu” 4,725 

8 Rikonstruksion i rrugës Llakatund, Beshisht etj. (66,000) 33,000 

8 Riasfaltim i rrugëve në 5 rajonet e qytetit  30,000 

8 Mbikëqyrje dhe Kolaudim 3,127 

Investime ne Institucione Vartëse 21,900 

Investime me projekte te huaja IPA – 64,000 mije 64,000 
  

 

6. Kuotizacioni per Keshillin e Qarkut Vlore do te jete 1% e te ardhurave te arkëtuara ne 

llogari te Bashkise Vlore (Ne kete përqindje nuk do te përfshihen te ardhurat qe i vine 

Bashkisë Vlore nga agjentet tatimor dhe te ardhurat e përcaktuara me destinacion, si 

sponsorizime, kuotizacione qe paguajnë prindërit, debitorët e ndryshëm dhe gjoba). 
 
 

7. Për fondin e planifikuar për emergjencën civile autorizohet Kryetari i Bashkisë dhe 

Komisioni Vendor për Emergjencat Civile ta përdorë atë në funksion të realizimit të 

detyrave për mbrojtjen e popullsisë civile në rastet e fatkeqësive në përputhje me Ligjin 

Nr.8756, datë 26.03.2001 “Për emergjencat civile” dhe VKM Nr.654, datë 18.12.2002 

“Për caktimin e tarifave për përdorim të përkohshëm nga organet shtetërore, në situatat 

emergjente të çdo mjeti privat”.  

 

7.1 Fondi për mbrojtjen civile + fondin rezervë për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë, 

mbrojtjen civile si dhe për kryerjen e detyrave ne zbatim te ligjit nr. 65/2019 “Për 

mbrojtjen civile” eshte ne vlerën 89,099 mije leke. 

 

8. Kryetari i Bashkisë autorizohet të përdorë fondin prej 8,400 mijë lekë për vlerësimin 

financiar të nxënësve cilësorë të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme të përgjithshme 

publike të qytetit në bashkëpunim me çdo drejtori shkolle (e mesme dhe 9-vjeçare) nga 

dy-tre nxënës për çdo shkollë (për nxënësit e shkollave 9-vjeçare 3 mijë lekë, kurse për 

nxënësit e shkollave të mesme 5 mijë lekë për periudhën janar-qershor).  
 

9. Kryetari i Bashkisë autorizohet të bëjë transferimin e fondeve pa limit për artikujt e 

miratuar nga Këshilli Bashkiak brenda institucionit dhe transferimin e subvencioneve 

të miratuara për institucionet përkatëse. 
 

10. Drejtoria e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit pranë Bashkisë, autorizohet të bëjë 

ndarjen e fondeve të miratuara nga Këshilli i Bashkisë sipas strukturës buxhetore të 

miratuar nga Ministria e Financës për çdo muaj. 
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11. Si prioritete të investimeve që mund të mbulohen nga burime të tjera financimi nga 

ministritë e linjës, F.ZH.R apo burime te tjera financimi. Fonde e planifikuara nga te 

ardhurat do të kalojnë për objektet e mëposhtme: 

Nr EMERTIMI 
Vlera e investimit 

(000 leke) 

 Prioritetet e investimeve për vitin 2021  

1 Përmirësim i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit, depo në lindje të 

Spitalit Rajonal Vlorë 

30,744 

2 Përmirësim i rrjetit, vendosje depoje në veri të lagjes Karabash 30,484 

3 Rindërtim i ujësjellësit në Babicë e Vogël, NJ.A Qendër 13,423 

4 Zëvendësim i tubit DN, rruga Gjergj Arianiti 48,635 

5 Rrjeti tercial KUZ Vlorë 80,000 

6 Ndërtimi i Ujësjellësit në Rrugën Transballkanike 190,000   

7 Rikonstruksioni i rruges ”Mato Robi” 68,000 

8 Rikonstruksion i rruges lagje Koder - Orikum 38,000 

9 Rikonstruksion i shkolles “Lef Sallata” 97,000 

10 Rikonstruksion i shkollës “Avni Rustemi” 65,000 

11 Rikonstruksion i shkollës “15 Tetori” 111,680 

12 Rishikimi i projektit te parkimit publik ne Lungomare 12,000 

13 Rikonceptim dhe Organizim i funksioneve ne fushen e Aviacionit 392,000 

14 Restaurim dhe Rikonstruksion i Pallatit te Kultures 385,000 

15 Projektim dhe ndertim i rrugeve te lagjeve, trotuare, lulishteve 137,000 

16 Rikonstruksion Rruga Unaze Narte 80,000 

17 Sistemim Asfaltim Pedonalja Narte 45,000 

18 Sistemim-asfaltim i rruges Orikum-Kisha e Marmiroit 105,000 

19 Sistemim-asfaltim i rruges hyrese Orikum 25,000 

20 Rikonstruksion i Shetitores Tragjas 43,000 

21 Mirembajtja e rrjetit ujites dhe kullues, fshati Bishan 95,000 

22 Sistemim-asfaltim i rruges Hidrovor-Akerni 98,000 

23 Sistemim-asfaltim i rruges se fshatit Aliban 21,000 

24 Sistemim-asfaltim i rruges Cezma Llakatundit-Ura Grabian 20,000 

25 Sistemim-asfaltim i rruges Ura Grabian – Rezervuar Fshat 22,000 

  26 Sistemim-asfaltim i rruges Lapidar Ceprat – Qender Ceprat 24,000 

27 Sistemim-asfaltim i rruges Bunavi 22,000 

28 Trajtimi i ujrave te ndotur përgjatë Lungomare 1,500,000 
 

12. Vendimet e Gjykatave dhe rikthimet e taksës se Ndikimit ne Infrastrukture, te paguhen 

për vitin 2021 ne shumen 16,767 mije leke. 
 

13. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit Nr.139/2015, datë 17.12.2015, neni 55, pika 6. 

 

 

                                                                                          KRYETARE 

 

         Migena BALLA 

Ky vendim hyn ne fuqi me shkresen nr.______, date ___________ te prefektit te Qarkut Vlore 
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KAPITULLI I: INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI BUXHETIN E 

BASHKISË VLORË PËR VITIN 2021 

 

Duke u bazuar ne ligjin nr. 139/2015 neni 16 pika 1 “Organet e vetëqeverisjes vendore janë të 

detyruara të garantojnë pjesëmarrjen publike në procesin e vendimmarrjes” si dhe ligjit  nr. 68, 

date 27.04.2017 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 5, pika ç “Programet buxhetore afatmesme 

dhe projektbuxhetet vjetore vendore konsultohen me komunitetin dhe grupet e interesit në 

njësinë e vetëqeverisjes vendore.”, Bashkia Vlore ka kryer një seri konsultimesh me 

komunitetin dhe grupet e interesit sipas një agende të përcaktuar në kalendar. 

 

Bashkia Vlorë, në bashkëpunim me Qendrën Rinore te Vlorës dhe në partneritet me Institutin 

AGENDA dhe mbështetur nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme,  ka zbatuar një projekt që 

ka si qëllim kryesor rritjen e ndikimit direkt të qytetarëve në hartimin e buxhetit të bashki me 

anë të një instrumenti efikas. Për rritjen e aksesit të qytetarëve në hartimin e buxhetit të bashkive 

është krijuar platforma ëëë.buxhetim.al ku cdo qytetar mund të shprehë preferencat e tij për 

buxhetin e bashkisë. Të dhënat e mbledhura nga aplikacioni, janë përpunuar dhe analizuar duke 

nxjerrë edhe rezultatet mbi preferencat e qytetarëve që janë paraqitur më poshtë në këtë raport. 

Duke i shpërndarë këto të dhëna pranë drejtuesve të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak, synohet 

informimi i autoriteteve vendore mbi mendimet e shprehura nga qytetarët dhe mundësia që të 

merren parasysh në hartimin e buxhetit përfundimtar.  

 

Të dhënat e mbledhura në Bashkinë Vlorë 

Nga bashkia Vlorë, 1218 qytetarë janë përfshirë në plotësimin e formularit duke shprehur 

prioritetet e tyre mbi zërat e buxhetit, nga të cilët 661 janë meshkuj dhe 557 janë femra. 

 

Fig. 1 Mosha e qytetarëve                                                Fig. 2 Arsimimi i qytetarëve 
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1. Kategoritë e buxhetit 

 

Fig. 3 Kategoritë e buxhetit 

 

Nga të dhënat e përpunuara vërehet se ndër kategoritë e buxhetit ajo që është votuar më shumë 

dhe ka më shumë prioritet për votuesit është Shërbimet Publike me 33% të votave. Më pas 

vjen Infrastrukturë Rrugore me 24% të votave. Kategoria Arsimi Parashkollor dhe 

Parauniversitar ka marrë 11% të votave, e ndjekur nga Strehimi dhe Shërbimet sociale me 

10% të votave. 9% e votuesve kanë zgjedhur Rinia dhe Sportet, duke vazhduar me Kultura 

dhe Turizmi me 7% dhe vetëm 6% në Bashkinë Vlorë kanë votuar për kategorinë Bujqësia 

dhe zhvillimi rural.  

 

2. Nënkategoritë e buxhetit 

Tab. 1 Zërat e buxhetit 

Zërat e buxhetit Numri i qytetarëve Përqindja 

Shërbimi i transportit 311 10% 

Shërbimi i pastrimit 271 8% 

Investime në rrugë urbane, rurale, sheshe 196 6% 

Ujësjellës kanalizime 186 6% 

Ndërtimi, dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore 139 4% 

Organizimi i aktiviteteve rinore dhe sportive 138 4% 

Ndriçimi publik 129 4% 

Investime dhe mirëmbajtje terrenesh sportive 124 4% 

Sipërfaqe të gjelbërta 117 3% 

Ujitja dhe kullimi 114 3% 

Burimi: Instituti AGENDA    

Nga tabela 1 e 10 zërave më të votuar të Buxhetit vërehet se qytetarët kanë si prioritet Shërbimi 

i transportit (10%). Ndër prioritetet kryesore që janë përzgjedhur renditen Shërbimi i pastrimit 

(8%), Investime në rrugë urbane, rurale, sheshe, e ndjekur nga Ujësjellës kanalizime secila me 

6%. Duke vazhduar me Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave dhe Organizimi i 

aktiviteteve rinore dhe sportive secila me 4%. 
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3. Prioritetet sipas gjinisë 

 

Fig. 4 Prioritetet sipas gjinisë 

Në figurën 4 paraqiten prioritetet 

sipas gjinisë, vërehet se prioritet e 

femrave janë Shërbimi i transportit 

(10%), duke vazhduar me Shërbimi 

i pastrimit (9%), e ndjekur nga 

Ujësjellës kanalizime (6%). 
 

Në prioritetet e meshkujve është 

votuar Shërbimi i transportit (9%), 

duke vazhduar me Shërbimi i 

pastrimit (8%), e ndjekur nga 

Investime në rrugë urbane, rurale, 

sheshe (6%). 

 

4. Prioritetet sipas moshës 

Fig. 5 Prioritetet sipas moshësNë 

prioritetet e moshës 18-25 vjeç 

është votuar Shërbimi i transportit 

(11%), duke vazhduar me Shërbimi 

i pastrimit (10%), e ndjekur nga 

Organizimi i aktiviteteve rinore dhe 

sportive (8%). 

 

Në prioritetet e moshës 26-35 vjeç është votuar Investime në rrugë urbane, rurale, sheshe (8%), 

duke vazhduar me Ujësjellës kanalizime (7%), e ndjekur nga Shërbimi i pastrimit (6%). 

 

Në prioritetet e moshës 36-45 vjeç është votuar Shërbimi i transportit (10%), duke vazhduar 

Shërbimi i pastrimit (8%), e ndjekur nga Ujësjellës kanalizime (7%). 

 

Në prioritetet e moshës 46-55 vjeç është Shërbimi i transportit (13%), duke vazhduar me 

Shërbimi i pastrimit (10%), e ndjekur nga Ndriçimi publik (6%). 

 

Në prioritetet e moshës mbi 55 vjeç është Shërbimi i transportit (9%), duke vazhduar me 

Shërbimi i pastrimit (8%), e ndjekur nga Ujitja dhe kullimi (7%). 
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5. Prioritetet sipas arsimimit 

 

Fig. 6 Prioritetet sipas arsimimit 

Tek prioritetet sipas arsimit 9 vjeçar 

vërehet se më të votuara janë Ndërtimi, 

rehabilitimi dhe mirëmbajtja e 

ndërtesave arsimore (13%), e ndjekur 

nga Shërbimi dekorit publik (11%), 

duke vazhduar me Qendra për ofrimin 

e shërbimeve sociale (9%). 

  

Sipas arsimit të mesëm më të votuara 

janë Shërbimi i transportit (8%), duke 

vazhduar me Shërbimi i pastrimit, e 

ndjekur nga Ujësjellës kanalizime 

secila me 7%. 

  

Sipas arsimit të lartë më të votuara janë 

Shërbimi i transportit (13%), duke 

vazhduar me Shërbimi i pastrimit 

(10%), e ndjekur nga Investime në 

rrugë urbane, rurale, sheshe (6%). 

  

Sipas arsimit pasuniversitar më të 

votuara janë Investime në rrugë urbane, 

rurale, sheshe, duke vazhduar me 

Ujësjellës kanalizime secila me 7%, e 

ndjekur nga Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore (6%). 
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rrugës së elektrikut,  rrugët e brendshme tek lagjia “Pavarësia ”, rruga Dush Strati midis 

stadiumit dhe shkollës Industriale .  

Vendosje e sinjalistikës horizontale dhe/ose vertikale në zonat ku aktualisht mungon.  

Novoselë. Ka nevojë për ndërhyrje urgjente në rrugët kryesore në fshatrat: Cerkovinë si dhe 

rruga e varrezave Cerkovinë.  

 

Orikum. I nevojshëm rikonstruksioni i rrugës tek Kisha e Marmiroit, rrugës buzë detit, rrëza 

e kanalit Dukat, rrugët e brendshme në Tragjas.  

 

Qendër Vlorë. Kërkohet ndërhyrje urgjente në rrugët lidhëse të  Bestrovës, Kërkovës, 

Hoshtimës, Babicë e Vogël.  

 

Shushicë. Kërkohet rikonstruksion i rrugës Mekat-Llakatund, dhe rrugës kryesore në 

Shushicë.  

 

 

FURNIZIMI ME UJË TË PIJSHËM  

 Adresimi me prioritet i furnizmit me ujë për: 

 

Rajonet e qytetit të Vlorës. Furnizimi me ujë 24 orë dhe heqja e depozitave. Përmirësim i 

cilësisë së ujit të pijshëm.  

Rregullimi i Rrjetit të ujit për rrugën te zona nga  fabrika e çimentos, investim për ujin e 

pijshëm në lagjen “Partizani”. 

 

Novoselë. Ndërhyrje në rrjetin e amortizuar që krijon probleme me furnizimin vecanërisht 

gjatë verës.  

 

Orikum. Me prioritet të bëhen investime në Dukat të Ri dhe Dukat fshat për furnizim me ujë të 

pijshëm .  

 

Qendër. Furnizim me ujë për fshatrat Bestrovë, Babicë e Vogël, Hoshtimë, Kërkovë dhe 

Panaja. Babicë, zëvendësim dhe përmirësim i rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm. (Babicë 

e madhe 5,4 km dhe Babicë e vogël 3,4 km),  shtim i depove të ujit. Furnizimi me ujë të pijshëm 

në fshatin Kaninë. 

 

Shushicë. Furnizim me ujë për fshatrat Llakatund, Beshisht dhe Bunavi, përmirësim i cilësisë 

së ujit në Drithas dhe Grabian.  

 

 

KANALIZIMET 

 Përmirësim të cilësisë së kanalizimeve në secilën prej njësive vijuese : 

Rajonet e qytetit Vlorë. Kryerje e investimeve në rrjetin e kanalizimeve në zonat periferike dhe 

vënia në funksion e impiantit të përpunimit të ujrave të zeza në zonën e bregdetit. 

Novoselë, Orikum, Qendër Vlorë dhe Shushicë. Ndërhyrje në sistemin e kanalizimeve, me 

prioritet në Njësinë Administrative Qendër dhe Shushicë dhe në zonat ku kanalizimet 

funksionojnë me gropa septike, si dhe specifikisht në fshatrat Mifol dhe Akërni.   
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TRANSPORTI PUBLIK  

Përmirësimi i shërbimit të transportit publik në Vlorë dhe ofrimi i shërbimit në njësitë 

administrative dhe laghjet periferike të qytetit.  

Rajonet e qytetit Vlorë. Shtim i shërbimit të transportit urban dhe në lagjet periferike të 

qytetit. orare fikse, linja më të shpeshta transporti dhe rritje e orarit të shërbimit, afishimi i 

orareve dhe linjave pranë stacioneve. 

Novoselë, Orikum, Qendër Vlorë dhe Shushicë. Të gjithë banorët e njësive administrative 

kërkojnë në mënyrë imediate ofrimin e shërbimit të transportit publik.  

 

PASTRIMI DHE GJELBËRIMI 

 Përmirësimi i cilësisë së pastrimit, shtimi ose vendosja e koshave dhe vendosja në 

funksion e impiantit të përpunimit të mbetjeve dhe venddepozitimit të  

mbeturinave në Sherishtë.  

 

Rajonet e qytetit Vlorë. Shërbim cilësor dhe shtimi i koshave në disa zona të qytetit, sidomos 

gjatë sezonit turistik. Pastrim nga inertet në rrugët ku ka pasur rikonstruksion Në pjesën e 

“Lungo Mares” i domosdoshëm shtimi i koshave  sidomos në rrugët dytësore që dalin në të. 

Të shtohen masat e kontrollit të Bashkisë në zonat ku banorët bëjnë djegie  të mbetjeve kryesisht 

plastikave, veçanërisht në  ish-fushën e druve dhe ish-fushën e aviacionit. Tek sheshi tek  ish 

fabrika e çimentos të ndërtohet një lulishte ose një kënd lojrash sepse është kthyer në një vend 

për grumbullimin e mbetjeve inerte dhe urbane. Shtimi i gjelbërimit në rrugën “Gjergj 

Kastrioti” për të mundësuar uljen e ndotjes akustike. Në rrugën Çajupi, brenda ish-Kombinatit 

të Peshkut ndodhet një sipërfaqe e konsiderueshme, e cila do mund të investohej në një park 

publik dhe kënd lojrash për fëmijë. Gjendja e tij aktuale e rrënuar, shtuar edhe faktit që ndodhet 

në qendër të qytetit dhe në mes të disa blloqeve banimi, e bën një mundësi ideale për investim.  

 

Novoselë. Vendosja e koshave për mbledhjen e mbeturinave në çdo fshat. Nevojitet të shtohen 

140 kosha të tjerë.  

Orikum. Vendosje e koshave në lagjet brenda fshatrave dhe dizinfektimi i koshave egzistues. 

Eleminimi i plotë i diegies së plehrave.  

Qendër Vlorë. Bashkia të kontraktojë firmë pastrimi ose nëpërmjet Ndërmarrjes së Shërbimeve 

Publike te vendosë kosha për mbledhjen e mbeturinave në të gjitha fshatrat. Mbledhja 

sistematike e mbeturinave nga makinat e pastrimit në të gjitha fshatrat e kësaj njësie.  

Shushicë. Urgjente shtimin i koshave të mbetjeve në të gjithë njësinë. Prioritet pastrimi në 

fshatrat Risili, Çeprat, Mekat, Bunavi, Beshisht dhe Drithas. 

 

ZHVILLIM EKONOMIK 

 Zhvillimi i programeve për mbështetjen e zhvillimit ekonomik.  

 

Zhvillim i programeve për mbështetjen e fermerëve, si dhe përfundim i procesit të 

menaxhimit të tokave. 

Zhvillimi i një mekanizmi efektiv nga Bashkia për mbledhjen e taksave ku të përfshihen edhe 

fushata informimi e komunikimi me komunitetin mbi mbledhjen dhe rishpërndarjen e tyre. 

Krijimi i incentivave për nxitjen e biznesit dhe krijimin e vendeve të reja të punës për të rinjtë 

dhe gratë. 
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DEMOKRACIA VENDORE 

 Bashkia të ndërtojë mekanizma të unifikuar dhe efektiv (Buxhetimi me 

Pjesmarrje) për të marrë këndvështrimin e komunitetit mbi vendimarrjet më të 

rëndësishme, duke: 

 mos u limituar vetëm tek konsultimi i buxhetit por dhe mbledhje të nevojave të 

qytetarëve;  

  përdorur edhe forma të tjera konsultimi përveç takimeve me komunitetin, si dhe 

duke rritur numrin e takimeve konsultuese;  

 mundësuar përfshirjen e gjerë të komunitetit në këto procese; 

 raportuar sistematikisht në komunitetet se sa prej mendimeve të komunitetit janë 

reflektuar në vendimarrjet e saj. 

 

Ne zbatim te përmbushjes se detyrimeve ligjore për ofrimin e shërbimeve dhe funksioneve te 

përcaktuara me ligj si dhe prioriteteve te komunitetit është hartuar buxheti i Bashkisë Vlore për 

vitin 2021 është 2,371,373 mije lekë nga të cilat 1,410,692 mije lekë nga të ardhurat e veta ose 

59.5%, 548,229 mije lekë Transferta e Pakushtëzuar ose 23.9%;  412,452 mije leke Transferten 

Specifike ose 17.4%.  

 

Buxheti sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë: 

Kapitulli Emërtimi I Programit Buxhetor 
Vlera ne  % ndaj 

buxhetit 000 leke 

1 
Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, 

fiskale, dhe  çështjet e brendshme 
540,752 22.8% 

2 Shërbime të përgjithshme 14,259 0.7% 

4 Shërbime të mbrojtjes ndaj zjarrit 41,720 1.75% 

7 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 46,037 1.94% 

8 Shërbime publike  160,529 6.76% 

8 Rrjeti rrugor 157,726 6.65% 

10 Gjelberimi 77,024 3.24% 

10 Menaxhimi i mbetjeve 367,236 15.48% 

11 Menaxhimi i ujërave të zeza 31,780 1.34% 

15 Zhvillimi i komunitetit 39,156 1.65% 

17 Ndriçimi i rrugëve 115,990 4.89% 

19 Shërbimet rekreative dhe sportive 53,761 2.26% 

20 Shërbimet kulturore 66,836 2.81% 

21 Arsimi bazë dhe parashkollor 392,171 16.53% 

22 Arsimi i mesëm 57,754 2.43% 

24 Kujdesi Social për te sëmure dhe PAK 14,534 0.61% 

26 Familje dhe fëmijët 41,007 1.72% 

  Fondi Rezerve+fondi i mbrojtjes civile 89,099 3.75% 

 Projektet e huaja 64,000 2.69% 

  Totali 2,371,373 100% 
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Ndërsa sipas klasifikimit ekonomik të llogarive buxhetore dhe përqindjes që secili zë 

shpenzimesh zë në totalin e shpenzimeve buxhetore për te ardhurat e veta për vitin 2021, 

treguesit jepen në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm: 

 

           Tabela 2 

Programi 
Paga +Sig 

Shoq 

Shpenz. 

Operative 

Rezerve+ 

Emergjenca 
investime Te tjera Totali 

Totali 545,527 888,648 73,927 368,473 82,346 1,958,921 

 

 

 

I. Legjislacioni mbi të cilin është mbështetur hartimi i Buxhetit 2021. 

Buxheti është tërësia e te ardhurave, financimeve dhe shpenzimeve te njësisë se vetëqeverisjes 

vendore te planifikuar, miratuar nga Këshilli i Bashkisë. Buxheti vendor përfshin te gjitha te 

ardhurat, shpenzimet dhe financimet e bashkisë. Me tej buxheti vendor përfshin një fond 

rezerve dhe një fond kontigjence, e mbi bazën e këtyre parimeve, ky buxhet është hartuar ne 

zbatim te legjislacionit te mëposhtëm: 

a. Ligjit 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” 

b. Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisen vendore” 

c. Ligjit 115/2014 datë 31.07.2014 “Për ndarjen Administrative Territoriale të Njësive të 

Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë “ndryshuar. 

d. Ligjit Nr. 9632 datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

e. Ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” 

f. Ligjit 10296/2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin” 

g. Ligjit 9869/2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore” 

h. Ligjit 10405, “Për Kompetencat për caktimin e pagave dhe shpërblimeve” 

i. Ligjit nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile” 

j. Udhëzim i Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë nr. 23, date 30.07.2018 “Për 

procedurat standarde te përgatitjes se Programit Buxhetor Afatmesëm” 

k. Udhëzim i Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë nr. 10, date 20.01.2020 “Për 

përgatitjen e programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2021-2023” 

l. V.K.B Nr.85, datë  24.12.2020 “Për miratimin e numrit te punonjësve te bashkisë dhe 

institucioneve te varësisë”.  

m. V.K.B Nr. 88, datë 24.12.2020 “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore 

në territorin e Bashkisë Vlorë”, i ndryshuar.  

n. Ligje dhe akte te tjera ligjore 
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Në ligjin 139/2015 janë përcaktuar qartë funksionet dhe kompetencat e Njësisë së 

Vetëqeverisjes vendore dhe hartimi i Buxhetit te tyre. Konkretisht në nenin 41 “Buxheti 

Njësive të Vetëqeverisjes Vendore dhe program buxhetor afatmesëm” kërkohet: 

 Njësitë e vetëqeverisjes vendore hartojnë dhe miratojnë buxhetin vjetor e programin 

buxhetor afatmesëm, sipas legjislacionit në fuqi që rregullon sistemin buxhetor dhe 

financat vendore. 

 Për qëllime të transparencës e të respektimit të ligjit, buxheti i njësive të 

vetëqeverisjes vendore duhet të përmbajë: 

- Parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimet e propozuara në secilën kategori 

shpenzimesh përfshirë edhe shlyerjen e borxhit të njësisë. 

- Të gjitha transfertat të parashikuara për tu marrë nga qeveria qendrore dhe të cilat 

hyjnë në buxhetin e njësisë dhe që përdoren vetëm për qëllimin për të cilin janë 

dhënë, në përputhje me rregullat e caktuara nga qeverisja qendrore për 

përdorimin e tyre. 

- Të gjitha fondet e mbartura nga viti i mëparshëm dhe fondet e parashikuara për tu 

siguruar në mënyrë të drejtpërdrejtë prej vetë Bashkisë nga çfarëdo burimi, 

përfshirë këtu të gjitha taksat, grantet nga qeverisja qendrore, tarifat, vlerësimet, 

gjobat, grantet nga burime të niveleve të tjera të qeverisjes. 

- Parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve për dy vitet buxhetore pasardhëse, 

parashikimin e shpenzimeve për investimet e reja me informacionin e 

mëposhtëm: 

i. Qëllimin e investimit 

ii. planin e financimit, përfshirë mënyrat dhe burimet e financimit 

iii. shpenzimet vjetore që duhen për shlyerjen e kredisë, nëse përdoret, si dhe një 

preventiv të shpenzimeve operative që lindin si pasojë e kryerjes së 

investimit. 

- Objektivat kryesorë të buxhetit për vitin pasardhës dhe rezultatet e pritshme, përfshirë 

treguesit e performancës dhe informacione të tjera shtesë që kërkohen ose mund 

të kërkohen nga ligji. 

Për hartimin e këtij buxheti me Urdhër te Kryetarit të Bashkisë Vlore është ngritur Grupi i 

Punës Për Hartimin e Buxhetit te Vitit 2021 dhe Ndryshimeve te Mundshme ne Paktën Fiskale 

si  për menaxhimin dhe sigurimin e zbatimit të sistemit të planifikimit të integruar në përgatitjen 

e programit që po ju paraqesim. 

 

II. Objektivat e buxhetit të vitit 2021. 

Objektivat e buxhetit te vitit 2021 janë te pandara me objektivat e buxhetit afatmesëm 2021-

2023 ku prioritet e zhvillimit bazohen ne Planin e Përgjithshëm Vendor 2017-30, si dokumenti 

baze i cili është përgatitur me ndihmën e ekspertëve ndërkombëtarë, dhe është një mjet kyç i 

planifikimit të përdorur dhe do të formojnë të ardhmen e qytetit.  

Dokumenti ka identifikuar një seri prioritetesh kyçe ekonomike për bashkinë gjatë kësaj 

periudhe. Fokusi i Planit të Zhvillimit të Vlorës mund të përmblidhet në fushat e mëposhtme: 

 Vazhdimi i përmirësimit të konkurueshmërisë dhe cilësisë së produktit turistik 

 Vazhdimi i zhvillimit të zinxhirëve territorialë të bashkëpunimit për një ekonomi të 

qëndrueshme  

 Vazhdimi i nxitjes së sipërmarrjes dhe përmirësimi i kapitalit njerëzor 
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 Vazhdimi i përmirësimit të cilësisë së jetës dhe shërbimeve për popullsinë rezidenciale dhe 

rritja e kohezionit social 

Sektori i turizmit është një fushë prioritare ne fokusin e Bashkisë se Vlorës për shkak të 

kontributit të tij te rëndësishëm për rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës, si dhe 

rritjen e njohurive dhe vetëdijes kulturore midis vendeve. 

Bashkia Vlorë ka zgjedhur turizmin si një sektor kryesor dhe si një katalizator i rritjes 

ekonomike. Kjo zgjedhje është mbështetur nga një numër i lartë i investimeve private dhe 

publike në aktivitetet e turizmit, kryesisht ne strukturat akomoduese. 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë për vitin 2021 është një buxhet i balancuar ndërmjet të 

ardhurave dhe shpenzimeve i programuar në vlerën 2,371,373,000 lekë.  
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KAPITULLI II: PARASHIKIMI I TË ARDHURAVE NË BUXHETIN E 

BASHKISË VLORË PËR VITIN 2021 

Sipas nenit 34 te ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, pika 3 dhe 4, njësitë e 

vetëqeverisjes vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat dhe të 

ardhurat e tjera vendore, nga fondet e transferuara nga qeverisja qendrore dhe fondet që u 

vijnë drejtpërdrejt atyre nga ndarja e taksave dhe tatimeve kombëtare, huamarrja vendore, 

donacione, si dhe burime të tjera, të parashikuara në ligj. Njësive vendore u garantohet me ligj 

e drejta për krijimin e të ardhurave në mënyrë të pavarur. 

 

Për vitin 2021 të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë Vlore, nga të gjitha burimet e financimit 

parashikohen të jenë 2,371,373 mijë lekë. 

 

Këto të ardhura, sipas ligjit të mësipërm, vijnë nga dy burime të ardhurash si më poshtë: 

 

1. Nga burimet e Buxhetit të Shtetit ku përfshihen transferta e pakushtezuar dhe 

transferta specifike per funksionet e bashkise.. 

2. Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen te ardhurat tatimore (nga taksat vendore), 

jo tatimore (nga tarifat për shërbimet publike që ofrojnë dhe te ardhurat e tjera 

vendore). 

 

NR. EMERTIMI 
Fakt 

2018 

Fakt 

2019 

I 

Pritshëm 

2020 

Plan 

2021 

1 Te ardhurat nga taksat e 

tarifat te vitit korrent  
720,080 684,100 650,449 1,410,692 

2 Te ardhurat e trashëguara 

nga viti i mëparshëm 
74,824 128,509 83,428  

3 Transferta e pakushtëzuar  503,332 529,833 543,546 548,229 

4 Transferta e pakushtëzuar 

nga viti i mëparshëm 
70,252 77,474 37,744  

5 Transferta specifike 384,318 385,451 390,071 412,452 

6 Transferta specifike nga viti i 

mëparshëm 
107,923 107,350 54,110  

 T O T A L I 1,860,729 1,912,717 1,759,348 2,371,373 

 

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave të Bashkisë 

Vlore me parashikim prej 1,410,692 mijë lekë, dhe zënë 59,5% të totalit të të ardhurave të 

veta. 

 

Të ardhurat nga burimet qendrore (transferta e pakushtëzuar) prej 548,229 mijë lekë zënë 

23.1% të totalit të të ardhurave 

 

Për vitin 2021 krahas transfertës së pakushtëzuar është akorduar edhe fondi transferta 

specifike prej 412,452 mijë lekë ose 17.4% për funksionet e transferuara. 
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II.1. TË ARDHURAT NGA TAKSAT E TARIFAT VENDORE  

 

Të ardhurat nga taksat e tarifat vendore për vitin 2021 janë programuar në shumën 1,410,692 

mije lekë 

Bashkia Vlorë veprimtarinë fiskale e mbështet në këtë bazë ligjore:  

 

- Ligjin nr.9920 datë 26.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 
Shqipërisë“ i ndryshuar  

- Ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, me 

ligjin 181/2013 dt. 28/12/2013, botuar ne fletoren zyrtare nr.203, dt.30/12/2013 “Për 

disa ndryshime dhe shtesa me ligjin nr.9632, dt.30/08/2006 “Për sistemin e taksave 

vendore i ndryshuar“.  

- V.K.B Nr. , datë “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin e 

Bashkisë Vlorë”. 

 

Bashkia Vlorë, garanton funksionin e saj, nëpërmjet taksave të parashikuara në ligj sipas 

akteve ligjore, ashtu edhe taksat e përkohshme dhe tarifat, të miratuara nga Këshilli i 

Bashkisë.  

1. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme 

2. Taksa e mjeteve te përdorura  

3. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël  

4. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme (ndërtesë + tokë bujqësore)  

5. Taksa e truallit 

6. Taksa e fjetjes ne hotel  

7. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja  

8. Taksa e tabelës. 

9. Takse parkimi 

10. Taksa mbi te ardhurat personale 

1,410,692, 59.5%548,229, 24.24%

412,452, 18.23%

Te ardhurat ne % sipas burimeve

Taksa dhe Tarifa Grant I deleguar Grant specifik
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11. Tarifa për zënien e hapësirave publike  

12. Tarifa e pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit  

13. Tarifa e shërbimit për subjektet me aktivitet ndërtimi 

14. Tarifa për leje dhe shërbim veterinare 

15. Tarifa për shërbime të tjera nga pushteti vendor 

16. Tarifa për leje dhe certifikata transporti 

17. Tarifa e shërbimit te ujitjes 

18. Të ardhura të tjera (nga qiratë, mjete, godinë, tokë) 

19. Të ardhura nga aplikim gjobash 

20. Të ardhura nga kopshte, çerdhe e shkolla 

21. Të ardhura nga institucionet vartëse 

22. Të ardhurat nga transfertat e pakushtëzuara 

 

Ky grup taksash dhe tarifash janë të ndarë në dy grupe, për parashikimin e buxhetit: 

1. Të ardhura tatimore  

2. Të ardhura jo tatimore.  
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                                  Pasqyra përmbledhëse e të ardhurave për vitin 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. EMERTIMI Fakt 2018 Fakt 2019 Plan 2020
I pritshem 

2020  plani 2021 

I Te ardhura nga taksat vendore 421,041         406,737               750,164       430,832      744,668          

1 Takse për kalimin e se drejtës se pronësisë 27,422 36,212                 30,000         29,436        30,000            

2 Takse e automjeteve te përdorura 55,972 66,018                 65,400         65,219        67,000            

3 Taksa e biznesit te vogël (Tatim i Thjeshtuar) 15,409 16,004                 18,000         13,700        18,500            

4 Takse e pasurisë se paluajtshme (ndërtesat+toka bujq.) 111,189      

4.1 Takse pasurie e paluajtshme ndërtesa 125,255 179,757               244,045       98,989        247,571          

4.2 Takse pasurie e paluajtshme toke bujqësore 15,355 11,118                 42,455         12,200        42,455            

5 Takse trualli 12,325 10,808                 10,000         10,157        17,349            

6 Takse e fjetjes ne hotel 9,021 6,534                   19,721         5,969          20,580            

7.1
Takse e ndikimit në infrastrukturë (Drejtoria e

Kontrollit te Zhvillimit te Territorit)
148,621

73,107                 
301,161       172,551      285,490          

8 Takse tabele + reklame 9,728 5,524                   6,382           5,082          6,773              

9 Takse parkimi 1,935 1,655                   3,000           1,349          950                 

10 Taksa mbi te ardhurat Personale 10,000         16,180        8,000              

II Te ardhurat nga tarifat vendore 193,648         198,839               346,187       137,648      358,403          

1 Tarife për zënien e hapësirave publike

1.1 Tarife tregu 9,456 24,393                 9,422           13,339        7,282              

1.2 Tarife e zënies se hapësirave publike 40,763 29,026                 72,380         28,091        74,780            

2 Tarife vjetore për pastrimin urban+ndriçim+gjelbërim 132,764 133,149               223,326       88,035        231,468          

3 Tarife shërbimi për subjektet me aktivitet ndërtimi 18,690         18,690            

4 Tarife për leje dhe shërbim veterinar 1,710 1,488                   1,800           43               1,800              

5 Tarife për shërbime te tjera nga pushteti vendor 5,156 4,655                   7,164           4,662          7,954              

6 Tarife për leje dhe certifikata transporti 3,799 6,128                   9,795           3,478          12,446            

7 Tarifa e Ujitjes 3,610           3,983              

III Te ardhura te tjera 180,216         207,033               235,104       165,397      307,621          

1 Te ardhura nga qiratë ( mjete+godine+toke) 2,816 2,594                   41,325         1,472          41,325            

2 Te ardhura nga aplikimi i gjobave dhe debitorë 77,426 59,995                 65,000         71,722        177,750          

3 Te ardhura nga kopshtet, çerdhet dhe shkollat 14,594 13,683                 20,826         7,341          20,826            

4 Te ardhura nga institucionet vartëse 85,380           130,761               107,953       84,862        67,720            

4.1 Te ardhura nga teatri “Petro Marko” 1,221 781                      1,200           375             550                 

4.2 Te ardhura nga Qendra Kulturore 835 973                      1,700           1,059          1,575              

4.3 Te ardhura nga Shumesportet 595              595                 

4.4 Te ardhura nga ndërmarrja Shërbimeve Publike 300              300                 

4.5 Te ardhura nga pullat 500 498                      730              700                 

Projekte 8000 20,000         64,000            

5 Te ardhura te trashëguara 74,824           128,509               83,428         83,428        

IV TOTALI I TE ARDHURAVE (Taksa Tarifa ) 794,904         812,609               1,331,455    733,877      1,410,692       

1 transferta e pakushtezuar 503,332              529,833               543,546       543,546      548,229          

2 transferta e pakushtezuar e trasheguar 70,252                 77,474                 37,744         37,744

V Total Transferta e pakushtezuar 573,584         607,307               581,290       581,290      548,229          

VI Transferta e Pakushtezuar + te Ardhurat e Veta 1,368,488      1,419,916            1,912,745    1,315,167   1,958,921       

1 transferta e pakushtezuar sektoriale 384,318              385,451               390,071       390,071      412,452          

2 transferta e pakushtezuar sektoriale e trasheguar 107,923              107,350               54,110         54,110        

VII total transferta e pakushtezuar sektoriale 492,241         492,801               444,181       444,181      412,452          

buxheti I pergjithshem 1,860,729      1,912,717            2,356,926    1,759,348   2,371,373       
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 Të ardhura tatimore. 

Për vitin fiskal 2021 këto të ardhura arrijnë në shumën 744,668 mije lekë. Ne ketë grup te 

ardhurash, peshën kryesore specifike e zë zëri “ Taksa mbi Ndërtesën”, si dhe zëri “Takse e 

ndikimit ne infrastrukture nga ndërtimet e reja dhe takse e automjeteve”.  

 

 Te ardhura jo tatimore.  

Të ardhurat jo tatimore për vitin 2021 parashikohen në rreth 358,403 mije lekë. 

 

 

Një ecuri e të ardhurave për periudhën 2018 - 2021 paraqitet si me poshtë (000/lekë):  

Emërtimi Fakt 2018 Fakt 2019 
I pritshem 

2020 
Plan 2021 

Ardh:Tatimore 421,041 406,737 430,832 744,668 

Ardh.Jo.tatim 373,863 405,872 303,045 666,028 

Totali 794,904 812,609 733,877 1,410,692 

 

 

Gjate vitit fiskal 2020 nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave kemi këto te dhëna ne lidhje me 

numrin e aktiviteteve te regjistruara aktive, fakt mbi te cilin janë llogaritur edhe planifikimi i 

te ardhurave për zërin “biznes”. Tabela e mëposhtme paraqet një informacion mbi strukturën e 

numrit te subjekteve aktive gjithsej për vitin 2018, 2019, 2020 si dhe pritshmërinë për vitin 

2021. Nga viti 2019 ne 2020 kemi një numër te shtuar prej 64 subjektesh.  

Për vitin 2021 paraqitet numri i subjekteve të mëposhtme. 

 

NR Bashkia Vlorë 

Subjekte 

2018 

Subjekte 

2019 

Subjekte 

2020 

Subjekte 

2021 

1 TP sh. pakicë 2462 2734 2,782 2766 

2 TP sh. shumicë 223 191 207 206 

3 TP shërbim 619 866 910 899 

4 TP p.lira 332 302 314 364 

5 TP BM ad.kryesore 676 572 551 601 

6 TP BM ad.dytësore 292 490 496 488 

 TOTALI 4,703 5,155 5,260 5,324 

 

Njëkohësisht ”Parashikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2021” 

mbështetet kryesisht në të dhënat si më poshtë” 

 Nivelet e taksave dhe tarifave vendore të miratuara në Ligjin nr.9632 datë 

30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar dhe vendimet 

përkatëse të Këshillit Bashkiak të Vlorë. 

 Realizimin faktik i të ardhurave për vitin 2020 dhe tendencën deri në fund të vitit;  

 Numrin e subjekteve aktivë të evidentuar nga struktura e DTTV;  
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 Parashikimin e të ardhurave nga subjekte debitorë kryesisht ato te vitit 2019 

 Parashikimin e të ardhurave nga subjektet që do të regjistrohen të reja  

 Parashikimin e të ardhurave nga agjentët tatimore.  

 Parashikimi i të ardhurave nga lejet e ndërtimit të miratuara  

 Parashikimi i të ardhurave nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të 

Zhvillimit  

 Parashikimi i të ardhurave nga Drejtoria e Infrastrukturës dhe e Zbatimit të 

Projektit  

 

Drejtoria e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit, Bashkia Vlorë ne zbatim te Ligjit nr.9632, dt. 

30.10.2006, "Për sistemin e taksave vendore", te ndryshuar; Ligjit Nr.10117, date 23.04.2009 

"Për disa ndryshime ne ligjin Nr.9632, date 31.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", Ligjit 

Nr.10146, date 29.09.2009 "Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr.9632, date 31.10.2006 

"Për sistemin e taksave vendore"; Ligjit Nr.181/2013, date 30.12.2013, Ligjit Nr. 9727, date 

03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare te Regjistrimit", Ligjit Nr.9920, date 19.05.2008 "Për 

Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë", Udhëzimit Nr.24, date 02.09.2008 "Për 

Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë", Udhëzimit të përbashkët Nr.655/1 date 

06.02.2007 të Ministrit te Financave dhe Ministrit te Brendshëm, "Për përcaktimin e 

uniformitetit te standardeve proceduralë dhe te raportimit te sistemit te taksave vendore", 

Udhëzimit te Ministrit te Financave Nr.1, date 12.01.2007 "Për përcaktimin e veprimtarive qe 

trajtohen si veprimtari tregtare apo shërbimi ambulante si dhe procedurat e regjistrimit te tyre ne 

organin tatimor" si V.K.B Nr._______ datë ____.12.2020 “Për miratimin e sistemit të taksave 

tarifave vendore në territorin e Bashkisë Vlorë”. 

 

Bashkia e Vlorës për vitin 2021, do te aplikoje taksat dhe tarifat për subjektet e mëposhtme për 

çdo Rajon dhe Njësi Administrative:  

NR Bashkia Vlorë 
Qyteti 

Vlorë 

Nj. A 

Orikum 

Nj. A 

Novosele 

Nj. A 

Shushice 

Nj. A 

Qendër 

Total 

Biznese 

1 TP Tregeti 2171 325 120 39 111 2766 

2 TP prodhim etj. 147 22 17 5 15 206 

3 TP Shërbim 833 36 22 1 7 899 

4 TP p. lira 353 4 6 0 1 364 

5 
TP BM ad. 

Kryesore 
532 15 17 5 32 601 

6 
TP BM ad 

dytësore 
443 26 11 1 7 488 

  Totali 4479 428 193 51 173 5324 

Numri i njësive te biznesit sipas regjistrimit te adresës kryesore ne Njësite Administrative 

përkatëse. 
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NR Bashkia Vlorë Rajoni 1 Rajoni 2 Rajoni 3 Rajoni 4 Rajoni 5 Total 

1 TP Tregti 188 534 725 290 434 2171 

2 TP prodhim etj. 16 31 33 29 38 147 

3 TP Shërbim 54 198 332 88 161 833 

4 TP p. lira 97 77 122 20 37 353 

5 TP BM ad. Kryesore 36 127 176 93 100 532 

6 TP BM ad dytësore 31 107 167 72 66 443 

  Totali 422 1074 1555 592 836 4479 

 

Tabela 2. Numri i subjekteve qe ushtrojnë aktivitet tregtar, te ndare sipas aktiviteti qe 

kryejnë ne Qytetin e Vlorës sipas rajoneve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qyteti Vlorë 4,479
84.1% Nj. A Orikum, 

428, 8%

Nj. A Novosele, 
193, 3.62% Nj. A Shushice, 

51, 0.95%

Nj. A Qendër, 
173, 3.2%Other 845, 

15.9% 

Numri i Bizneseve sipas Njesive Administrative

Qyteti Vlorë Nj. A Orikum Nj. A Novosele Nj. A Shushice Nj. A Qendër



                                     

 

25 

 

Bashkia Vlore          Buxheti 2021 

II.2 TË ARDHURAT NGA TAKSAT VENDORE 
 

1. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme. 
 
 
Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat 
dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. 
 
 
Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e 
paluajtshme është Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Dega Vlorë e cila në rolin e agjentit të 
taksës përfiton 3 % të shumës së arkëtuar. 
 

Ne baze te tregueseve nga ASHK Vlorë vlera e pritshme për arkëtim nga kjo taksë për vitin 
2020 është ne shumën 29,436 mije lekë, kundrejt një planifikimi prej 30 000 mijë lekë. Për 
vitin 2021 pritet te arketohet shuma prej 30 000 mijëë lekë. 

 

Ky tregues ndiqet rregullisht nga strukturat e DFBK, punë e cila reflektohet në akt - rakordimet 
mujore me ketë agjent dhe që konfirmohet edhe nga Dega e Thesarit. 

 

Administrata e bashkisë është drejtuar ASHK-së Vlorë me shkresën Nr. 9642 prot., datë 
23.10.2020 “Kërkesë për depozitimin e planit të të ardhurave të arkëtuara nga institucioni juaj 
për vitin 2021”, e cila është përgjigjur me shkresën Nr. 8625/2 prot., datë 07.12.2020 
 
 
Element vlerësimi për planifikim është shuma 30 000 mijë lekë. 
 
 
 
 
2. Taksa e Mjeteve te përdorura. 
 
 
Ne zbatim te Ligjit Nr.10458 dt.21.07.2011 “Për disa ndryshime ne ligjin Nr.9975, dt.28.07.2008 

”Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

neni 25, ku 25% e te ardhurave vjetore te “Taksës Vjetore te Mjeteve te Përdorura” i kalojnë 

buxhetit te qeverisjes vendore nga 1 Janari 2018. 
 
 
Vlera e pritshme për arkëtim nga kjo taksë, për vitin 2020 është ne shumën 63,800 mije lekë, 
kundrejt një planifikimi prej 65,400 mije lekë. 
 
 
Për vitin fiskal 2021 është parashikuar që të arkëtohet për llogari të Bashkisë Vlorë shuma 

67,000 mije lekë, sipas konfirmimit nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor 

me shkresën Nr. 7955/1 Prot, datë 29.10.2020. 
 
 
Element vlerësimi për planifikim është shuma 67,000 lekë 
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3. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël 

Për vitin fiskal 2020, me shkresën Nr. 9442/3 prot., datë 29.10.2020, parashikohet qe vlera e 
pritur për tu arkëtuar për vitin 2020, te jete ne shumën 18,000 mijë leke përkundrejt 
planifikimit prej 18,000 mijë lekë 

 
Llogaritja e Tatimit te thjeshtuar te fitimit te biznesit te vogël për vitin fiskal 2021 është 

përllogaritur nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, e cila për llogaritjet e te ardhurave te këtij 

viti është bazuar ne xhiron e deklaruar për vitin 2020, Në zbatim të ligjit 106/2020 “Për disa 

ndryshime në ligjin nr.9632, datë 31.10.2006”Për sistemin e taksave vendore”neni 2 për ato 

biznese qe ne deklaratën tyre kane xhiron mbi 14 milionë lekë. Për vitin 2021 parashikohet 

se do te ketë një arkëtim ne rreth18,500 mijë leke sipas shkresës Nr. 9442/3 prot, datë 

29.10.2020. 
 
Element vlerësimi për planifikim është shuma 18,500 mijë lekë. 
 
 
 
4. Taksa mbi Pasurinë e Paluajtshme 
 
 
Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës 
së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit 
përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë këtë pronësi. Ligji 181/2013 dt. 
28/12/2013, botuar ne fletoren zyrtare nr.203, dt. 30/12/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa 
me ligjin nr.9632, dt. 30/08/2006 “Për sistemin e taksave vendore i ndryshuar“. 
 
 
Me hyrjen ne fuqi te ligjit nr. 106/2017 “Për disa Ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9632, 

date 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar, ka pasur një seri me 

ndryshime ne strukturën e te ardhurave nga taksa e pasurisë se paluajtshme. 

 
Baza e taksës 
 
Për kategorinë “biznes” janë të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës, ne sipërfaqen e 
ndërtesës ku ushtrohet veprimtari ekonomike. 

Për kategorinë e Ndërtesave të Banimit informacioni sigurohet nga baza e te dhënave te 

Gjendjes Civile dhe vete deklarimi i familjareve.  
 
 
4.1 Takse Pasurie e Paluajtshme Ndërtesa 
 
4.1.1 Kategoria e Familjarëve 
 
Taksa e Pasurisë se Paluajtshme për ketë kategori është përllogaritur nga rreth 65,484 familje 

që janë ne Bashkinë e Vlorës (sipas konfirmimit të Gjendjes Civile, Vlorë), te paguajnë 

53,984 , pasi janë përjashtuar nga pagesa e tarifës 890 familje qe përfitojnë ndihme ekonomike, 

610 tetraplegjike dhe te verbër te grupit te pare si dhe 10,000 (sipas Sig. shoqerore jane 32868 

pensioniste) pensioniste (V.K.B Nr. , datë “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave 

vendore në territorin e Bashkisë Vlorë”.
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Njësia Nr. Objektesh Niveli I taksës Vlera 

Vlore  42384 3,100 122,090,400 

Novosele  4400 1,500 6,600,000 

Shushice  2500 1,500 3,750,000 

Qendër  5000 1,500 7,500,000 

Orikum (Qytet) 700 2,200 1,540,000 

Orikum (Rurale)  2000 1,500 3,000,000 

   144,480,400 
 
Element vlerësimi për planifikim është shuma 144,480,400 lekë. 

 

4.1.2 Kategoria e Ndërtesa të tjera (biznesi) 
 
Sipas të dhënave të regjistrit vendor (subjektet taksapagues) rezulton se për vitin 2021 janë të 

regjistruar për taksën e ndërtesës 5324 subjekte taksapaguese, sikurse për vitin 2020 nga 

regjistrimet paraprake te bëra gjatë muajit Nëntor janë  5324 subjekte taksapaguese. 
 
Kjo taksë për specifiken e saj, është shume e lidhur me ndërtimet e reja ne qytetin e Vlorës te 

pa hipotekuara si dhe ndryshimin e destinacionit te përdorimit qe i behet pronave për ti dhëne 

me qira ne shërbim te aktiviteteve ekonomike. Te ardhurat e planifikuara për ketë kategori do 

te jene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 103,090,782 lekë. 

 

Element Vlerësimi për planifikim Takse pasurie e paluajtshme ndërtesa - 247,571,182 leke

Qëllimi i përdorimit te pronës
Koe 

ficient
Vlera M2 Vlera M2 Vlera M2 Vlera M2 Vlera M2 Vlera M2

Njësi Tregtimi Dhe Shërbimi 150% 185.4 438,637 84.36 43,699 84.36 7,283 84.36 21,850 126 27,082 84.42 42,014

Për Parkim të Mbuluar dhe Bodrumet 70% 86.52 7,898 39.37 10,463 39.37 39.37 585 58.8 400 39.4 10,831

Për Parkim Të Hapur 30% 37.08 1,531 16.87 5,166 16.87 16.87 3,340 25.2 16.88

Për Veprimtari Industriale 50% 61.8 64,961 28.12 31,116 28.12 5,186 28.12 15,588 42 1,162 28.14 2,185

Për Veprimtari Bujqësi Dhe Blegtori 30% 37.08 16.87 77,734 16.87 16.87 25.2 16.88

67%

Shkalla e taksës sipas ligjit 68/2017 100% 70% 70% 70% 70% 70%

Shkalla e taksës sipas VKM 132/2018 100% 65% 65% 65% 100%

Orikum (Rurale)

Çmimi referues për m2 61,800 61,800 61,800 61,800 60,000 60,000

Njësia Vlore Novosele Shushice Qendër Orikum Qytet
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4.2 Kategoria e Taksës mbi tokën bujqësore 
 
Llogaritja është po e njëjte me vitin 2020 pasi nuk ka ndryshime ne sipërfaqe, ne 

kategorinë e tokës si dhe ne Vlefte.  
Ekonomia Kate

goria 
Lekë/ha 

ne vit 

Sip./ha Vlefta 

Bashkia Vlorë Ish N.B.Ullishte VII 1800 340 612 000 

Ish N.B.Rinia III 3600 94 338 400 

Totali B.Vlorë 950 400 lekë 

Nj.A.Novosele Fitore IV 3200 409 1 308 800 

Akerni VIII 1800 724 1 303 200 

Novosele V 3000 586 1 758 000 

Aliban V 3000 300 900 000 

Mifol V 3000 257 771 000 

Bishan IV 3200 571 1 827 200 

Poro V 3000 456 1 368 000 

Delisuf VI 2400 370 888 000 

Dellenje VI 2400 263 631 200 

Trevllazer VI 2400 613 1 471 200 

Cerkovine VI 2400 217 520 800 

Skrofotine VI 2400 187 448 800 

Totali Nj.A.Novosele sipas shkresës nr. 722/1 prot., datë 

17.11.2020 

13 196 200 lekë 

Nj.A. Orikum Dukat+Dukat 

Fushe 

VI 2400 1267 3 040 800 

Tragjas VI 2400 606 1 454 400 

Orikum III 3600 461 1 659 600 

Radhime III 3600  
378 

1 360 800 

Jonufer 2 III 3600 

Totali Nj.A. Orikum sipas shkresës Nr. 1308/1 prot., datë 

16.11.2020 

 

7 515 600 lekë 

Nj.A. Qender Babice e Madhe VI 2400 761 1 826 400 

Babice e vogel VI 2400 236 566 400 

Xhuherine VI 2400 247 592 800 

Kanine V 3000 813 2 439 000 

Kerkove VI 2400 294 705 600 

Zvernec VI 2400 291 698 400 

Sherishte V 3000 413 1 239 000 

Panaja VI 2400 339 813 600 

Hoshtime VI 2400 439 1 053 600 

Narte VI 2400 1060 2 544 000 

Bestrove VII 1800 397 714 600 

Totali Nj.A. Qender 13 193 400 lekë 

Nj.A. Shushice Risili IV 3200 359 1 148 000 

Bunavi IV 3200 135 432 000 
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Element vlerësimi për planifikim është shuma 42 455 600 lekë. 
 
 
5. Taksa mbi truallin 
 
Llogaritja e kësaj takse për vitin 2021 është bere duke u nisur nga regjistrimet faktike qe kane 

bere inspektoret ne terren. Shuma e arkëtuar për vitin 2020 pritet te jete ne vlerën 10,157 mije 

leke. 
 
Nr. Emërtimi Vlera e taksës ne lekë m2/vit për 

qëllime banimi nga individët 

Vlera e taksës ne lekë 

m2/vit për qëllime biznesi 

1 Takse trualli 0,56 lek/m2 20 lek/m2 

2 Sipërfaqja  867.457 m2  

 TOTALI  17,349,140 leke 
 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 17,349,140 lekë  
 
 
6. Taksa e Fjetjes në Hotel  

 

Ne total numri i dhomave nga 2.589 qe ishte për vitin 2020 sot kemi te regjistruara 2700 dhoma. 

Taksa e fjetjes në hotel do te ketë si baze llogaritje çdo nate fjetje për dhome dhe kategorizohet 

në disa nivele të ndryshme, në përputhje me kategorizimin e bashkive dhe llojin e njësive 

akomoduese, sipas Aneksit 8, pjesë e këtij raporti, si më poshtë: 

- Hotel me 4-5 yje: 175 lekë për natë fjetje; 

- Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese, sipas përcaktimeve të ligjit për 

turizmin:, 70 lekë për natë fjetje, në varësi të zonës ku ndodhen. 
 

 
 

Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2021 parashikohen të kapin shifrën 20,580,000 lekë.

 Ceprat IV 3200 147 470 400 

Llakatund IV 3200 397 1 270 400 

Shushice IV 3200 332 1 062 400 

Grabian IV 3200 166 531 200 

Drithas IV 3200 295 944 000 

Mekat IV 3200 338 1 081 600 

Beshisht IV 3200 206 659 200 

Totali Nj.A. Shushice 7 600 000 lekë 

TOTALI BASHKIA VLORË 42,455,600 LEKË 

Nr. Klasifikimi sipas taksës Nr. 

Dhoma 

Koeficient 

shfryt./vit 

Çmimi 

l/n/f 

Vlera 

1 Hotel me 4-5 yje   175  

2 Bujtinë, fjetinë, motel dhe 
çdo njësi tjetër akomoduese 

 1700 120 dite/vit 70 14,280,000 

1000 90 dite/vit 70  6,300,000 

 Te ardhura totale (1+2) 20,580,000 lekë 
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7. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. 

 

7.1 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja (Drejtoria e Kontrollit te 

Zhvillimit te Territorit). 

Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim 

i ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes 

së ndërtimit. Llogaritjet kryhen bazuar VKM nr. 168, date 27.03.2019 “Për metodologjinë e 

përcaktimit te vlerës se taksueshme te pasurisë se paluajtshme... ” 
 

 
Nr. 

 
Emërtimi 

 
M2 

 
Koef 

icent 

 
Cmimi i 

shitblerjes 

 
Vlera te 

ardhura 

1 Ndërtime per qëllime banimi apo njësi shërbimi nga 

shoqëritë e ndërtimit 
    

1.1 Për zonën nga Skela deri tek Rrapi (vija e parë) sipas 

hartës bashkëlidhur. 
5,000 8 61800 24,720 

 
1.2 

Për zonat e tjera në qytetin e Vlorës, fshati Kaninë, fshati Zvërnec, 

njësia Orikum (përveç pikës 1.1 dhe 1.6). 
 

65,000 

 

4 

 

61800 

 

160,680 

1.3 Njësia Qëndër (me përjashtim të fshatit Kaninë, Zvërnec        4 43260 - 

1.4 Njësia Shushicë - 4 40170 - 

1.5 Njësia Novoselë - 4 43260 - 
 
1.6 

Njësia Orikum: fshatrat Dukat, Dukat i Ri, Tragjas, 

Radhimë, sipas hartës bashkëlidhur. 
 

15,000 
 

4 
 

42000 
 

25,200 
 
1.7 

Rigjenerim i zonave në pallatet e vjetra të ndërtuara 

para vitit 1993, (ku përfshihet prishja e pallateve të 

vjetra, dhe ndërtimi sipas PPV në fuqi) 

 
1,000 

 
4 

 
43260 

 
1,730 

 
2 

Për ndërtime për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë, 

përdorim publik. 
 

30,000 
3 

 
32516 

 
29,264 

3 Njësi banimi një familjare kur investitori është vetë 
familjari, Qyteti Vlorë, 5,000 3 32516 4,877 

 

3.1 

 
Njësi banimi nje familjare kur investitori është vetë 

familjari, zonat e tjera përveç sa specifikuar në pikën 3 
2,000 2 

 
32516 

 
1,300 

4 Ndërtesa në proces legalizimi 200,000 0.5 32516 32,516 
 
 
 
5 

Për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve 

kombëtare, të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, 

ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë 

dhe pajisjet për këto projekte, por jo më pak se kostoja e 

rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar kur kjo kosto nuk 

është përfshirë në preventivin e investimit. 

 

 
 
 
 
 
 

0.1 

 
 
 
 
 
 

32516 

 
 
 
 
 
 

- 

6 Për projektet e infrastrukturës per ndërtim ne zonën 

industriale 
10,000 1 32516 3,252 

7 Për Ndërtimet me deklarate paraprake punimesh 2,000 3 32516 1,951 
Totali 285,490 

 
Parashikimi i të ardhurave nga Taksa e Ndikimit ne Infrastrukture nga ndërtimet e reja për 

vitin fiskal 2020 është 285,490 lekë.
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8. Takse tabele dhe reklame 

Duke u nisur nga regjistrimet ne terren nga inspektoret dhe legjislacioni ne fuqi sipas VKB Nr. 

109 datë 27.11. 2019 ““Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e bashkisë 

Vlorë”, planifikimi për vitin 2020 jepet sipas tabelës se mëposhtme: 

 
 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 6,772,500 lekë.

Nr. Lloji i tabelës Nj/matëse Taksa M2 Vlera 
 
 
I. 

Takse tabele për qëllime identifikimi, te trupëzuara ose jo, 

brenda territorit, ku zhvillohet veprimtaria e biznesit dhe qe 

nuk përdoret për te reklamuar veprimtaritë e te treteve (ku 

shënohet emri dhe/ose aktiviteti i biznesit) 

  

a Deri ne 2 m2 Leke/m2/vit 0   
 
 
 
b 

Mbi 2 m2 deri ne 10 m2   

E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 10000 110 1,100,000 

Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 15000 79 1,185,000 

Elektronike Leke/m2/vit 20000  5  100,000 
 
 
 
c 

Mbi 10m2 deri ne 20m2   

E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 8500   

Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 12750   

Elektronike Leke/m2/vit 17000   
 
 
 
ç 

Mbi 20m2 deri ne 40m2   

E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 5500   

Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 8250   

Elektronike Leke/m2/vit 11000   
 
 
 
d 

Mbi 40m2   

E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 4000   

Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 6000   

Elektronike Leke/m2/vit 8000   

 
II 

Tabele për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet 

veprimtaria e biznesit ne formën dhe përmasat e tabelave për 

orientim 

  

 Tabele identifikuese  120   
 
III 

Tabele për qëllime reklamimi e lëvizshme e palëvizshme deri 

ne tavanin maksimal 35m2 

  

 E thjeshte Leke/m2/vit 22500 125 2,812,500 
 Elektronike Leke/m2/vit 45000 35 1,575,000 
 
IV 

Tabela ne funksion te ekspozimeve te ndryshme te hapura, 

panaire, stenda, reklamuese, banderola, etj. 

  

 Te te gjitha llojeve dhe përmasave Leke/m2/dite 1,000   

Totali 6,772,500 
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9. Takse parkimi 
 
Sipas V.K.B Nr. , datë .2020 “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin 

e Bashkisë Vlorë”, parkimi me pagese për vendet e rezervuara është 19,000 leke ne vit. Ne baze 

te kërkesave te paraqitura nga subjektet private planifikohen 50 vende parkimi me pagese për 

vitin 2021. 

 
Element vlerësimi për planifikim është shuma 950 000 lekë. 

 

 

10. Taksa mbi te Ardhurat Personale 

 
Bazuar ne ligjin nr. 68/2017 date 27.04.2017 për Financat e Vetëqeverisjes Vendore neni 25 

pika ç, mbi 2% te Tatimit mbi te Ardhurat Personale, si dhe shkresa nr.9442/3 date 29.10.2020 

te Drejtorise Rajonale te Tatimeve Vlore në të cilën theksohet se TAP-i bazohet në numrin e 

popullsise se bashkive perkatese dhe llogaritet nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve. Duke 

marre mesataren e dy viteve te fundit ku në Bashkinë Vlorë janë akorduar 16,000,000 lekë për 

TAP-in nga Drejtoria e Përgjithshme për vitin 2021 planifikohet shuma prej 8,000,000 leke.  

 
 
 
 
Element vlerësimi për planifikim është shuma 8 000 000 leke
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II.3. TË ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE 
 
 
Në këtë grup të ardhurash përfshihen të gjithë të ardhurat me natyrë jo tatimore, që rezultojnë 
nga ofrimi i shërbimeve publike, të drejtat e përdorimit të pronave publike dhe vendore, dhënien 
e lejeve, licencave, autorizimeve etj. Këto te ardhura zëne rreth 48.12% te te ardhurave te veta 
te bashkisë. 
 
Për vitin 2021 planifikimi i këtij zëri eshë ne vlerën 358,403 mije lekë. Me poshtë po japim 

planifikimin sipas zërave te këtij grupi te ardhurash. 
 
 
 
1. Tarifa për zënien e hapësirave publike. 
 
Baza e tarifës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim 
nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Tarifa llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit. 
Tarifa për zënien e hapësirës publike përbëhet prej: 
 
 
 
1.1 Tarife Tregu 
 
 
Duke u nisur nga te dhënave te regjistruara ne regjistrat e sektorit te tregjeve për subjektet qe 

operojnë ne treg për vitin 2019 (Novosele, Tregu i Postes se Çoles, Fabrika Orizi dhe Qendra) 

është hartuar pasqyra e mëposhtme: 

 
 
 
Lloji i aktivitetit 

Nr. 

kontratave te 

lidhura 

 
Taksa/ 

m2 

Plani i te 

ardhurav 
e mujore 

Plani i te 
ardhurave 
vjetore 

Tarife pastrimi ne tregjet e 

qytetit 

 
389 

 
1 200 

 
466 800 

 
 5 601 600       

Tarife për Tregun e Novoselës 
(4 here ne muaj) 

   140 000      1 680 000 

TOTALI    7 281 600 

Nga te dhënat e paraqitura nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore rezultojnë 389 

kontrata te lidhura. 
 
1.2 Tarifa për zënien e hapësirave publike 
 
 
Kësaj takse i nënshtrohen te gjithë subjektet qe ushtrojnë aktivitet ne tregjet publike ne 

administrim te Bashkisë Vlorë. 

Baza e kësaj takse është sipërfaqja ne m2 për tregtimin e artikujve te ndryshëm dhe kjo 

takse llogaritet si detyrim ditor ose mujor.
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Element vlerësimi për planifikim (1.1+1.2) është shuma 74 780 000 lekë. 
 
 
 
2. Tarifa e shërbimit te ndriçimit, pastrimit dhe gjelbërimit 
 
 
Tarifa, paguhet nga të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë 
ose ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Vlorë. Kjo tarifë është vjetore 
dhe likuidimi i saj detyrimisht bëhet brenda 20 Prillit të çdo viti. 
 
 
a. Për subjektet tatimpagues me xhiro 0 - 8 milion lekë ne vit. 
 

 

 
N

r. 

 
Emërtimi 

Tarifa 
lekë /m2 
në muaj 

Sipërfaqj

a m2 

 
TOTALI 

1 Për zënien e hapësirave publike: 
- Bulevardi Vlorë-Skele (duke përfshire te dyja 
anët e trotuarit), Pedonalja te sheshi Pavarësia Skele 
(ne te dyja anët), 
- zona përgjatë Lungomares (6 muaj) 
- Për zonat e tjera ne qytet si dhe Orikumin 

 
400 

 
500 

200 

 
7000 

 
8000 

1200 

 

    16 800 000 
 

24 000 000 

1 440 000 

2 Për zënien e hapësirave publike ne plazhe (Vlore, 
Orikum) 

500 (sezon) 45,000 22 500 000 

3 Për zënien e hapësirave publike ne plazhe (Zvernec, 
etj) 

400 (sezon) 20,000 8 000 000 

4 Subjekte “ambulant”, do të konsiderohen vetëm ato 
biznese pa vend fiks, që kanë qarkullim jo më të madh 
se 2 milionë lekë në vit dhe do te taksohen sipas 
kësaj takse. Ne ketë kategorizim përfshihen edhe 
tregjet publike te miratuar nga Këshilli i Bashkisë (12 
muaj). 

 

100 

 

1700 

 
 

2 040 000 

 TOTALI       74 780 000 

 

Nr. 

 

Kategoria 
Niveli i 

tarifës ne 

vit 

Numri i 

Subjekte 

ve 

 
Vlera ne 

Lek 

1 Tatim pagues te grupit “shitje me pakice” 2766 27,950,000 
 

1.1 
 Njësite tregtare te veshjeve, modës, luksit (butikë), 

parfumeri e te ngjashme me to 

 
10000 

 
489 

 
4,890,000 

 
1.2 

 Njësi tregtare si bizhuteri, argjendari te floririt e 
metale te çmuara, e te ngjashme me to. 

 
10000 

 
85 

 
850,000 

 
1.3 

 Njësi te ushqimit social, restorant, piceri, fast food, 

kafe internet, bare, disko, pub, etj te ngjashme. 
  

 
 

1.3.1 Sipërfaqe ndërtimi deri 50M2 8000 636 5,088,000 

1.3.2 Sipërfaqe ndërtimi mbi 51-100M2 12000 426 5,112,000 

1.3.3 Sipërfaqe ndërtimi mbi 100M2 17000 190 3,230,000 
 

1.4 
 Njësi shitje librari, kancelari, bilardo, lojëra dhe video 

lojëra fëmijësh, e artikuj te përdorur e te ngjashme 

 
6000 

 
155 

 
930,000 
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1.5 

 Për Njësi ushqimore, artikuj te përzier te karakterit 
ushqimor e te ngjashme me to 

 
10000 

 
680 

 
6,800,000 

1.6  Për Njësi tregtare mish, peshk, bulmet 10000 105 1,050,000 

2 Tatim pagues te grupit “prodhime, përpunime dhe tregtim 206 2,472,000 
 

2.1 
 Përpunim durali, metali, druri, tapiceri e te ngjashme 

me 
to 

 
12000 

 
97  

1,164,000 

 
2.2 

 Prodhim tulla, tjegulla, blloqe, furra gëlqere, e te 

ngjashme me to 

 
12000 

 
55 

 
660,000 

 
2.3 

 Te karakterit ushqimor: pastiçeri, prodhim buke, 
mishi, peshku, bulmeti 

 
12000 

 
54 

 
648,000 

3 Tatim pagues te grupit “shërbime “: 1,263 11,656,000 
 

3.1 
 Riparim artikuj elektroshtepiake, radio, TV, pajisje 

fonie e te ngjashme me to 

 
6000 

 
92 

 
552,000 

3.2  Për këpucar, galanteri, parukeri, berber 6000 189 1,134,000 

3.3  Marangoz, elektricist, murator, elektroaut e te 

ngjashme 

6000 143 
858,000 

 
3.4 

 Për profesione te lira si avokat, noter, ekspert 

kontabël, mjek, mësues, topograf te ngjashëm me to 

 
10000 

 
168 

 
1,680,000 

 
3.5 

 Për auto shkolla, kurse te profesioneve te ndryshme e 
te ngjashme me to 

 
10000 

 
53 

 
530,000 

 
3.6 

 Agjenci doganore, agjenci turistike, agjenci te 
këmbimit valutor e te ngjashme (persona fizik) 

 
10000 

 
85 

 
850,000 

 

3.7 

 - Për pika te shërbimit te makinave (autoservis), 

lavanteri, lavazho, pastrim kimik, shërbim te rojeve 

civile e te ngjashme me to 

 

8000 

 

185 
 

1,480,000 

 
3.8 

 - Për sallat e lojërave sportive: aerobi, kalceto, 
palestra, e te ngjashme me to 

 
8000 

 
51 

 
408,000 

 
3.9 

 Për institucione jopublike si shkolla, kopsht, çerdhe e 
te ngjashme me to 

   
 

3.9.1  · Deri ne 10-te klasa 10000 9 90,000 

3.9.2  · Mbi 10 – te klasa 15000 6 90,000 
 

3.1O 
 - Për laboratorë dentare, klinike dhe laborator 

diagnostikues e kimik, farmaci e te ngjashme 

 
15000 

 
93 

 
1,395,000 

 
3.11 

  
Për motele, hotele, komplekse turistike 

189 subjekte (2589 

dhoma) 

 
2,589,000 

 Totali (1+2+3)  4235 42,078,000 
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b. Tarifa e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim për subjektet që ushtrojnë 

aktivitet në transportin e mallrave e pasagjerëve është sipas tabelës së mëposhtme : 
 

 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim nga 
subjektet është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. 
 
 
c. Për subjektet tatimpagues mbi 8 milion lekë ne vit  

 
Nr. 

 
Emërtimi 

Niveli i 

tarifes ne vit 

Nr 

Subjekte 

ad 

Kryesore 

Nr 

Subjekte 

ad 

Sekonda

re 

 
Vlera ne 

lek 

1 Për subjektet me aktivitet tregtar, e shërbime për vendndodhjen kryesore 

1.1 Për subjektet me qarkullim deri ne 

20 milion leke 
25000 200 217 7,712,500 

1.2 Për subjektet me qarkullim mbi 20 

milion leke 
40000 91 106 5,760,000 

1.3 Për subjektet me qarkullim mbi 50 

milion leke 
70000 30 12 2,520,000 

1.4 Për subjektet me qarkullim mbi 

100 milion leke 

100000 65 29 7,950,000 

  Totali 1 386 364 23,942,500 

2 Për subjektet me aktivitet prodhimi, për vendndodhjen kryesore 

2.1 Për subjektet me qarkullim deri ne 

20 milion leke 
20000 22 9 530,000 

Nr. Emërtimi Niveli i tarifës Nr. 
subjekte
ve 

Vlefta në lekë 

 Transport pasagjeresh    

1 Automjete deri ne 9 vende 4.000 lekë/vit 100 400,000 
2 Automjete 10-42 vende 8.000 lekë/vit 50 400,000 
3 Automjete mbi 42 vende 12.000 lekë/vit 5 60,000 

 Totali (Transport Pasagjeresh)   860,000 

 Transport mallrash    
4 Automjete deri ne 5 ton 4.000 lekë/vit 150 600,000 
5 Automjete 5-16 ton 8.000 lekë/vit 32 256,000 
6 Automjete mbi 16 ton 12.000 lekë/vit 18 216,000 

 Totali (Transport Mallrash)   1,072,000 

 Transport ujor    

7 Transport detar brenda vendit 4.000 lekë/vit 70 280,000 
8 Varka për shëtitje 3.000 lekë/vit 35 105,000 

 Totali (Transport Ujor)   385,000 

 TOTALI   2,317,000 
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2.2 Për subjektet me qarkullim mbi 20 

milion leke 
40000 40 4 1,680,000 

2.3 Për subjektet me qarkullim mbi 50 

milion leke 
60000 16 4 1,080,000 

2.4 Për subjektet me qarkullim mbi 

100 milion leke 
80000    

  Totali 2 73 17 3,290,000 
 

3 
Për subjektet me aktivitet: 

Profesionet e lira, për 

vendndodhjen kryesore 

 
15000 

 
77 

 
42 

 
1,470,000 

 
4 

Për subjektet me aktivitet: 

Fondacione, OJF e te ngjashme , 

për vendndodhjen kryesore 

 
5000 

 
7 

 
11 

 
62,500 

 
5 

Per subjektet me aktivitet ndërtim 

qe nuk kanë kantier ndërtimi per 

vendndodhjen kryesore 

 
50000 

 
17 

 
34 

 
1,700,000 

 
6 

Per subjektet me aktivitet ndërtim 

qe kanë kantier ndërtimi per 

vendndodhjen kryesore 

 
80000 

 
36 

 
20 

 
3,680,000 

  Totali 1-6 601 488 34,145,000 

 

d. Për familjet 
Tarifa e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim për ketë kategori është përllogaritur nga rreth 

65,484 familje që janë ne Bashkinë e Vlorës (sipas konfirmimit të Gjendjes Civile, Vlorë), te 

paguajnë 53,984 , pasi janë përjashtuar nga pagesa e tarifës 890 familje qe përfitojnë ndihme 

ekonomike, 610 tetraplegjike dhe te verbër te grupit te pare si dhe 10,000 (sipas Sig. shoqerore 

jane 32868 pensioniste) pensioniste (V.K.B Nr. , datë “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave 

vendore në territorin e Bashkisë  

 

Element vlerësimi për planifikim për piken d – 152,928 mijë leke 
 
Për subjektet tatimpagues me xhiro 0 - 8 milion lekë ne vit – 42,078 mije  

Për subjektet që ushtrojnë aktivitet në transportin e mallrave e pasagjerëve 2,317 mije  

Për subjektet tatimpagues mbi 8 milion lekë ne vit 34,145 mije Për familjet 152,928 mije 
 
Element vlerësimi për planifikim të kësaj tarife (a-d) është shuma 231,468 mije lekë. 

 
 
Emërtimi 

 
 
Qytet Vlore 

 
 
Qytet Orikum 

Njësite e tjera 

Administrative dhe 

fshatrat 

Tarifa Për familje 3300 leke/vit 2400 leke/vit 1200 leke/vit 

Nr. Familje 40,263 2,996  10,725 

Vlera ne lek 132,867,900 7,190,400 12,870,000 
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3. Tarifa shërbimi për subjektet qe ushtrojnë aktivitet në sektorin e ndërtimit 

Planifikimi i këtyre te ardhurave është kryer si ne rastin e te ardhurave nga Taksa e ndikimit ne 

Infrastrukture.  
Nr. Emërtimi Niveli i tarifës Objekte  Vlera 

1 Tarifa e aplikimit pranë sportelit te shërbimit te 
DPKZH 

 
5000 lekë 

 
300 

 
1,500,000 

2 Tarife për ndërtime te reja mur perimetral 10 lekë/m2 1000 10,000 
3 Tarife shërbimi për kontrollin e piketimit te 

objektit 
10.000 lekë 100 1,000,000 

4 Tarife shërbimi për kontrollin e përfundimit te 
themelit 

 
10.000 lekë 

 
100 

 
1,000,000 

 
5 

Tarife shërbimi për kontrollin e karabinasë  80  
-për objekte deri 5 kate 10.000 lekë 60 600,000 
-për objekte mbi 5 kate 20.000 lekë 20 400,000 

6 Tarife shërbimi për kontrollin përfundimtar te 
objektit dhe sistemimin e ambientit përreth tij 

   

-për objekte deri 5 kate 10.000 lekë 60 600,000 
-për objekte mbi 5 kate 25.000 lekë 20 500,000 

7 Tarife për kontrollin e përfundimit te fasadave 
dhe 
rifiniturave te strukturës se re, përfshire sistemet 
e ngrohjes, ftohjes, hidraulike dhe te 
komunikimit elektronik 

 
 

10.000 lekë 

 
 

80 

 
 

800,000 

8 Tarife shërbimi për akt kontrollin e 
përfundimit te 
punimeve kërkese për leje shfrytëzimi 

 
35 lekë/m2 

 
72000 

 
2,520,000 

9 Tarife shërbimi për vërtetim konfirmim 
dokumenti te 
dale nga arkivi teknik i Urbanistikes 

   

për dokument ligjor 200 lekë/cope 5000 1,000,000 
për dokument teknik 700 lekë/cope 7500 5,250,000 

10 Tarife shërbimi për kontrollin përfundimtar për 
objektet me deklarate paraprake dhe ndryshim 
funksioni/aktiviteti 

 
5000 lekë 

 
100 

 
500,000 

 Gjithsej   15,680,000 

 

 
Nr. Emërtimi Niveli i tarifave 

për objekte 
private 
deri ne 2 kate 

Objekte Vlera 
    

1 Tarifa e aplikimit pranë sportelit te shërbimit te 
DPKZH 

 
1000 lekë 

 
100 

 
100,000 

2 Tarife për ndërtime te reja mur perimetra 10 lekë/m2 600 6,000 
3 Tarife shërbimi për kontrollin e piketimit te 

objektit 

 
5.000 lekë 

 
70 

 
350,000 

4 Tarife shërbimi për kontrollin e përfundimit te 
themelit 

 
5.000 lekë 

 
70 

 
350,000 

 
5 

Tarife shërbimi për kontrollin e karabinasë    
-për objekte deri 5 kate 5.000 lekë 70 350,000 
-për objekte mbi 5 kate    

6 Tarife shërbimi për kontrollin përfundimtar te 
objektit dhe sistemimin e ambientit përreth tij 

 
5.000 lekë 

 
70 

 
350,000 
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7 Tarife për kontrollin e përfundimit te fasadave 
dhe rifiniturave te strukturës se re, përfshire 
sistemet e ngrohjes, ftohjes, hidraulike dhe te 
komunikimit elektronik 

 
 

5.000 lekë 

 
 

70 

 
 

350,000 

8 Tarife shërbimi për akt kontrollin e përfundimit 
te punimeve kërkese për leje shfrytëzimi 

 
35 lekë/m2 

 
14000 

 
490,000 

9 Tarife shërbimi për vërtetim konfirmim 
dokumenti te dale nga arkivi teknik i 

Urbanistikes 
   

për dokument ligjor 100 lekë/cope 1000 100,000 
për dokument teknik 500 lekë/cope 600 300,000 

10 Tarife shërbimi për kontrollin përfundimtar për 
objektet me deklarate paraprake dhe ndryshim 
funksioni/aktiviteti 

 
3000 lekë 

 
70 

 

210,000 

 TOTALI   3,010,000 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 18 690 000 lekë. 

 

 

4. Tarifa e shërbimit veterinar 
 

Duke u nisur nga inspektimet dhe regjistrimet qe kane kryer inspektoret e terrenit ne subjektet 

qe tregtojnë produkte mishi dhe nënproduktet e tij. 
 

 
 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 1 800 000 lekë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kategoritë/ Nënkategoritë 

 
Njësia 

Tarifa 
Lek 

 
Numër 

 
Vlera Lek 

Për bagëti të trashë lek/krer      100 5000 500,000 

Për bagëti të imta lek/krer 50 20000 1,000,000 

Për derra lek/krer 50 3000 150,000 

Për shpendë fushe e uji lek/krer 10 14500 145,000 

Për lepuj lek/krer 10                 500 5,000 

   Totali 1,800,000 
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5. Tarifa për leje, autorizimeve dhe vërtetime te lëshuara nga administrata e bashkisë dhe 

njësite administrative. 

 

 

6. Tarife për lejet dhe certifikatat te transportit 

Sipas shkresës Nr. 10125 prot., datë 05.11.2020 “Për dhënie informacioni mbi të ardhurat e 

planifikuara për vitin 2021”.  

 

6.1 Tarifa e parkimit te automjeteve 
 
Nr. Emërtimi Niveli i tarifës Numri Vlefta 

 Automjete te licencuara për transport pasagjeresh  

1 Automjete deri ne 5 vende 1.750 lekë ne vit 120 210,000 

2 Automjete 6-9 vende 3.500 lekë ne vit 18 63,000 

3 Automjete 10-25 vende 4.000 lekë ne vit 40 160,000 

4 Automjete 26-42 vende 4.500 lekë ne vit 10 45,000 

5 Automjete mbi 42 vende 4.800 lekë ne vit 5 24,000 

 Automjete te licencuara për transport mallrash  

6 Automjete deri ne 2 ton 2.800 lekë ne vit 70 196.000 

Nr Emertimi Niveli i tarifes Numer Vlera 

2 Autorizim per vendosje banderolash te perkohshme 1 000 lekë 30  30,000 
 
4 

Autorizim per lëvizje te automjeteve (transport 

nxenesish,furnizim malli ne subjekte, shërbime transporti ne 

subjekte e te ngjashme.) 

 
1 000 lekë 

 
30 

 
 30,000 

 
5 

Tarifa e depozitimit te mbetjeve urbane e te ngurta jo te 

rrezikshme nga te tretet ne vendgrumbullimin e mbetjeve 

 
100 leke/m3 

 
20,000 

 
2,000,000 

7 Autorizime te tjera 1 000 lekë 30 30,000 

8 Autorizim per privatizimet e kryera 1 000 lekë 20  20,000 

9 Autorizim per privatizimet e reja 5 000 lekë 10 50,000 

10 Autorizim per ushtrim veprimtarie si Lavazh 10 000 lekë 10 100,000 

11 Vërtetime te tjera 100 lekë 200 20,000 

12 Për vërtetim pasurie e pronësie 500 lekë 100 50,000 

13 Për vendime K.B te shkurtuara etj 100 lekë 10 1,000 

14 Tarife shërbimi per D.D.D ne te trete ( leke / m 2) 500 lekë 10 5,000 

15 Per dhënien e mjetit elektrik te bashkisë (leke / ore ) 5 000 lekë 20 100,000 

16 Per palestrat e shkollave te bashkisë jashtë orarit te mësimit 

(leke ne muaj) 
3 000 lekë 6 18,000 

17 Nxjerrje dhe fotokopjim dokumente arkivore me kërkesën e te 

interesuarit 
1000 leke 500 500,000 

 
18 

Bilete hyrje për çdo person qe lëviz ne territorin e gjirit te 

Vlorës me mjete motorike te licencuara për qëllime turistike 

 
200leke/person 

 
25,000 

 
5,000,000 

   Totali 7,954,000 
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7 Automjete 2-5 ton 4.000 lekë ne vit 40 160,000 

8 Automjete 5-10 ton 4.800 lekë ne vit 20 96,000 

9 Automjete 10-16 ton 5.000 lekë ne vit 10 50,000 

10 Automjete mbi 16 ton 7.500 lekë ne vit 15 112.500 
 
11 

Parkimi vjetor me pagese për 
subjekte te miratuara 

 
19.000 lekë ne vit 

 
30 

570,000 

 TOTALI   1,686,500 
 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 1,686,500 lekë. 
 
 
6.2 Tarife për lejet dhe certifikatat e shërbimit te transportit 

Llogaritja e kësaj tarife behet ne baze te shkresës te Ministrisë se Financave Nr.13786/1, date 

27.01.2010 “ Tarifat e pagesave për licenca/certifikata qe lëshohen ne fushën e transportit”. 

 
 
 
 
 
Nr

. 

 
 
 
Emërtimi 

L
lo

ji
 i
 

 tr
a

n
sp

o
rt

it
 

L
ic

en
ce

 

C
o
 C

er
t 

p
e*

 i
fi

k
a
 

to
n

 t
a
 

 
Tarifa 

 
Shuma lekë 

L
ic

en
c

e C
er

ti
fi

k
a 

   te
 

L
ic

en
c

e Ç
et

if
if

i

k
 

  a
te

 

1 Person fizik me (4+1) 

vende 

Taksi 20 - 20,000 - 400,000 - 

I Shuma 1 " - -   400,000  

1 Tran. malli per vete Kamio

n 

- 200 - 100 

lekë/t 

-  20,000 

2 Tran. malli për te trete “ 5 20 40,000 100 

lekë/t 

200,000 2,000 
II Shuma 1+2  -    200,000 220,000 
 
1 

 
Transport rreth qytetës 

 
Autob

us 

  
30 

  
1,500 

 
 

 

III Shuma 1 "       
 
1 

Licence agjenci trasp. 
ndërkombëtar 
udhëtaresh 

 
 
4 

 
- 

 
40,000 

 
- 

 
160,000 

 

IV Shuma 1      160,000  

1 Licence tregtim karburant  10  1.000.00

0 

 10.000.00

0 

 

V Shuma 1      10.000.00

0 

 

V Gjithsej 

(I+II+III+IV+V) 

     10.760.00

0 

220,000 
 
Element vlerësimi për planifikim (6.1 + 6.2) është shuma 10,760,000 lekë. 

 

7. Tarifa e Shërbimit te Ujitjes 
Ligji 24/2017 datë 09.03.2017 “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit” ka për qëllim: 
a) të përcaktojë kuadrin institucional që t’i shërbejë një politike kombëtare për ujitjen, kullimin, 

mbrojtjen nga përmbytja dhe erozioni; 

b) të përcaktojë kuadrin ligjor për krijimin dhe/ose funksionimin e drejtorive të ujitjes dhe 

kullimit, bashkive dhe organizatave të përdoruesve të ujit; 

c) të përcaktojë të drejtat dhe detyrat e personave fizikë e juridikë që merren me ujitjen, kullimin 

dhe mbrojtjen nga përmbytja dhe erozioni; 

ç) të rregullojë transferimin e sistemeve të ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga 

përmbytja te drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit, bashkitë dhe organizatat e përdoruesve të ujit. 
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Sipas shkresës Nr. 465/1 prot., datë 11.11.2020 “Kthim përgjigje shkresës për informacion buxheti 

viti 2021” planifikohen të dhënat për këtë tarifë si më poshtë: 

 

7.1 Tarifa vjetore e mirëmbajtës se infrastrukturës 

Ne baze te ligjit ligjin 24/2017 datë 09.03.2017 “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit” neni 

17 dhe 19 janë përcaktuar tarifat dhe përllogaritja e te ardhurave sipas aftësive ujitëse te 

sistemeve te ujitjes.  

 
Nr. 

 
Skema Ujitëse 

Sipërfaqja ne hektarë 

Njësia 
Qendër 

Njësia 
Shushice 

Njësia 
Novosele 

Njësia 
Orikum 

1 VLU-3 Sistemi Llakatund 300 1300   

2 VLU-10 Sistemi Kallafet 660    

3 VLU-9 Sistemi Babice 500    

4 VLU-2 rezervuar Panaja 200    

5 VLU-57 Jonufer    80 

6 VLU-6 Dukat - Tragjas    1150 

7 VLU-8 Rezervuar Bunavi  130   

8 VLU-17 Bestrove 60    

9 VLU-52 Orikum, Lum Izvori    350 

10 VLU -1+2 Myzeqe Vlorë   5550  

 Totali 1980 1430 5550 1580 
 

Sipërfaqja totale nënujë është 10540 ha. Vlera e përllogaritur për tu arkëtuar nga kjo tarife është: 

10540 Ha x 200leke/ha = 2.108.000 leke 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 2,108,000 lekë 

 

7.2 Tarifa e Ujitjes 

Ne baze te ligjit ligjin 24/2017 datë 09.03.2017 “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit” neni 

18 dhe 19 janë përcaktuar tarifat dhe përllogaritja e te ardhurave sipas sipërfaqes se mundshme 

për ujitje. 

 

 

Aktualisht sipërfaqja për ujitje është 750 ha 

Vlera e përllogaritur për tu arkëtuar nga kjo tarife është: 750Ha x 2500 lek/ha për 

çdo ujitje 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 1.875.000 lekë 

 
Element vlerësimi për planifikim të kësaj tarife 7.1 dhe 7.2 është shuma 3.983.000 lekë. 
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II.4. TE ARDHURA TE TJERA  

II.4.1 Te ardhura nga qiratë 
 
a. Te ardhura nga qiratë e tokave. 
Bashkia e Vlorës është e detyruar ti planifikoj te ardhurat nga viti ne vit sipas legjislacionit ne 
fuqi, por asnjëherë nuk janë realizuar pasi pronaret e objekteve qe posedojnë dhe truallin e tyre 
nuk e paguajnë. Mbledhjen e kësaj te ardhure nga data 10.06.2010 e arkëton Drejtoria Rajonale 
Tatimore. 

 
Nga te dhënat e marra nga Drejtoria e Drejtimit te Pronës Publike ne Ministrinë e Financave, me 

shkresën nr. 15184/1 prot., date 06.11.2015 si dhe V.K.M Nr.850, date 21.11.2007 “Për kriteret 

dhe procedurat e shitjes se trojeve te ndërmarrjeve shtetërore apo objekteve shtetërore te veçuar, te 

privatizuar“, te ndryshuar ne te cilën theksohet se 30% e te ardhurave nga kjo qira i takon 

qeverisjes vendore, nga këto 10% e çmimit është qira toke, kurse përfitimi i organeve te qeverisjes 

vendore qëndron po i njëjte, pra 30% e te ardhurave (7.424 *10%*30%). 

 
Për vitin 2020 interesimi i subjekteve te cilët posedojnë objekte te marra nga ish AKP-ja, për te 

blere truallin nen objekt, te cilët duhet me pare te paguajnë taksen e qerase se truallit pranë 

Bashkisë Vlorë deri ne 10.06.2010 e për periudhën me mbas ne Drejtorinë Rajonale Tatimore, ne 

zbatim te ligjit Nr. 10270, date 22.04.2010 ”Për te drejtën e privatizimit te truallit shtetëror ne 

përdorim dhe për taksen mbi te drejtën e përdorimit te tij”, ka qene i ulet. Bazuar ne shkresën e 

mësipërme, rezulton se ne Bashkinë Vlorë është evidentuar një sipërfaqe prej 185 546 m2. 

Sipërfaqe 185 546 m2 

Çmimi mesatar i qerase(sipas V.K.M-se për qytetin e Vlorës) 742.4 lekë / m2 ne vit Çmimi i 
transferuar për llogari te Bashkisë (30%) 222.7 lekë / m2 ne vit Te ardhurat nga qiratë e tokës (185 
546 x 222.7) 41.324.805 lekë ne vit 
 

 GJITHSEJ (a+b) 41 325 mijë lekë 

  

 

II.4.2 Te ardhura nga aplikimi i gjobave ne nivel vendor dhe rikthime 
 
 
Ne ketë kategori te te ardhurave përfshihen : 

 
Duke u nisur nga realizimi i te ardhurave për vitin 2020 planifikojmë për vitin 2021 te ardhurat 

si me poshtë: 

 
Gjoba nga Policia Bashkiake (ne infrastrukture dhe parkime) 700 000 lekë 

Gjoba nga Inspektorati Ndërtimor dhe Urbanistik 500 000 lekë 

Gjoba dhe te ardhura nga debitorë te ndryshëm 2 000 000 lekë 

Debitorë nga tatim – taksat 65 000 000 lekë 

Debitorë nga taksa dhe tarifa familjare  30 000 000 lekë 

Të ardhura të mbledhura por të pa arkëtuara  

nga taksa dhe tarifa familjare      80 000 000 
 
GJITHSEJ 177 750 000 lekë 
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II.4.3 Te ardhura nga kopshtet, çerdhet dhe shkollat 
 
 
Duke u nisur nga realizimi i te ardhurave te vitit 2020 edhe për vitin 2021 planifikojmë te 

ardhurat e mëposhtme: 

 

a. Te ardhurat nga çerdhet. 
Për vitin 2020 parashikohet te frekuentojnë çerdhet: 
Numri i fëmijëve 50 

Tarifa mujore 3500 

Vlera vjetore (50x3.500x11) 1.925 mije lekë 

 

b. Te ardhurat nga kopshtet. 
Për vitin 2020 parashikohet te frekuentojnë kopshtet: 
Numri i fëmijëve mesatarisht qe do te frekuentojnë 650 

Tarifa mujore 3.500 

Vlera vjetore (650x3.500x8) 18.200 mije lekë 

 

c. Te ardhurat nga shkollat. 
Për vitin 2020 parashikohet te frekuentojnë shkollat (Tregtare + Industriale) 
Numri i nxënësve me pagese 100 % 7 

Tarifa mujore 6.365 lekë 

Te ardhura totale (10 muaj) 446 mije lekë 

Numri i nxënësve me pagese 50 % 8 
 

Tarifa mujore  3.183 lekë  

Te ardhura totale (10 muaj) 255 mije lekë 

GJITHSEJ 20.826 mije lek 
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II.4.4 TE ARDHURA TE TJERA DYTESORE TE NJESIVE VARTESE PER VITIN 2021 

 

Këto institucione gjate vitit 2021 planifikojnë te ardhura : 
 

1. Te ardhura nga Teatri “Petro Marko” 

a. Te ardhura nga teatri 50 mije lekë b. Te ardhura nga estrada 400 mije lekë 

c. Te ardhura nga qira e sallës 100 mijë lekë 
 

GJITHSEJ 550 mije lekë 
 
 
2. Te ardhura nga Qendra Kulturore 

a. Te ardhura nga biletat nga vizitat ne muze 
Numri i vizitoreve 1.000 
Vlera e biletës 50 lekë 

Te ardhura gjithsej (2000x50) 50 mije lekë b. Te ardhura nga qiratë e 

sallës 
Numri i aktiviteteve ( te përkohshme) 10 
Tarifa e qerase 5000 lekë 

Te ardhura nga qiratë 50 mije lekë c. Te ardhura nga qiratë e 

ambienteve 

Numri i subjekteve (aktivitet vjetor) 8 
Sipërfaqe totale e dhëne me qira 600 m2 

Tarifa e qerase 200 lekë / m2 

Tarifa e transferuar për llogari te Bashkisë (90%) 180 lekë / m2 

Te ardhura nga qiratë (200x600x12) 1.475 mije lekë 
 

GJITHSEJ 1.575 mije lekë  
 
 
 
3. Te ardhura nga Klubi i Shumesportesh “Flamurtari” 

a. Te ardhura nga ambientet me qira 
Ambienti i palestrës mesatarisht 60 dite 
Tarifa e qerase 4.000 lekë / m2 

Te ardhura (60x4.000) 240 mije lekë b. Te ardhura nga qiratë e ambienteve 

te pallatit te sportit 

Numri i aktiviteteve ( te përkohshme) 5 
Tarifa e qerase 50.000 lekë 

Te ardhura nga qiratë 250 mije lekë c. dhënie me qira te klubeve private 

numri i ndeshjeve 15 
tarifa 7.000 

te ardhura ne kjo qira 105 mije lekë 
 

GJITHSEJ 595 mije lekë 
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4. Te ardhura nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike 
 

 
Te ardhura nga qiraja e kabinave te plazhit 300 mije leke 

 
 
 

5. Te ardhura nga Pullat (e ardhura nga pullat 2021) 700 mijë lekë 

 

 

 

II.4.5 TE ARDHURA TE TJERA NGA PROJEKTET 
 
 
Vlera totale e përllogaritur per te ardhurat nga projektet me fonde te huaja përllogaritet ne 64,000 

mije leke. 

Ne zbatim te Udhëzimit te Ministrisë së Financave nr.9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde 

të zbatimit të buxhetit”, Udhëzimit nr. 35, date 21.009.2020 “Për kontrollin, regjistrimin, 

përdorimin, rakordimin, raportimin dhe publikimin e fondeve te financimeve te huaja ne kuadrin 

e marrëveshjeve ndërkombëtare” si dhe  

në zbatim të pikës 26, të udhëzimit plotësues të ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.2, datë 

20.01.2020, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 20120, për njësitë e vetëqeverisjes vendore qe kane 

përdorur te ardhurat e veta per financimin e projektit/eve, fondi i rimbursuar nga donatori/kreditori 

pas vlerësimit te performances se projektit/eve ne fjale, i kalon njesise perkatese te veteqeverisjes 

vendore qe ka kryer shpenzimin nga te ardhurat e veta, ne masen e shpenzimit te kryer, dhe 

perdoret prej saj si e ardhur. Si rrjedhojë parashikimi i këtij fondi nga ana e Bashkisë Vlore për të 

kryer shpenzime të cilat do të disbursohen nga donatori/kreditori pas vlerësimit të performancës 

së projektit duhet të bëhet në kapitullin 02. 

 

Këto të ardhura do të planifikohen nga të gjitha burimet e financimit të pushtetit vendor, me 

përjashtim të të ardhurave destinacioni i të cilave është i përcaktuar me ligj. 

 

Nr. Projekti Planifikim KAP II 

1 Invalor 101 1,500 

2 GreatSUN 6,000 

3 I-Alarms 3,500 

4 SMENSËICT 20,000 

5 Co-Clean 9,000 

6 Effects 6,000 

7 SUMO 18,000 

 Total 64,000 
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II.5. TE ARDHURA NGA BUXHETI I SHTETIT (TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR)  

 

II.5.1. Te Ardhura Nga Buxheti i Shtetit, viti 2021 

 

Transferta e pakushtëzuar qe buxheti qendror ia transferon pushtetit vendor përfshin fondet për 

përballimin e veprimtarive dhe funksioneve te Bashkisë. Ne ketë transfertë janë përfshire edhe 

fondet për transferten e pakushtëzuar dhe transferten specifike për çdo funksion te transferuar nga 

pushteti qendror ne atë vendor.  

 

Sipas shkresës se Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë nr. 19697 date 20.10.2020, për vitin 

2021 transferta e përgjithshme për Bashkinë Vlorë paraqitet në shumën 960,681 mije lekë.  

 

Ne zbatim te ligjit 9936, date 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën e 

Shqipërisë i ndryshuar”, ligji 137/2020, datë 16.11.2020 “Për Buxhetin e Shtetit të Vitit 2021 Për 

Bashkinë Vlorë” janë dhënë fondet: 

 

Për vitin 2021 transferta e pakushtëzuar për Bashkinë Vlorë do te jete në shumën 548,229 mije 

lekë.  

 

Për vitin 2021 transferta e pakushtëzuar sektoriale për Bashkinë Vlorë do te jete në shumën 

412,452 mije lekë.  
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KAPITULLI III:PARASHIKIMI SHPENZIMEVE NE BUXHETIN E BASHKISE VLORË PËR VITIN 2021 

III.1. PERMBLEDHESE E SHPENZIMEVE 

 

 
 

 

 

600 601 602 609 651 166 231 TOTALI 600 601 602 603 604 606 609 651 166 231 TOTALI TOTALI

1 K01110 Administrata e Bashkise 88,348     13,700   15,977    192      3,149   5,000   126,366   143,000   25,000  176,648   -         9,175  8,000  256      6,711    45,500      414,290       540,656      

1 K04980 Repetitoret 96             96              -                96                 

2 K01320 Mb.Dekori 3,570       3,570        288           -             288               3,858           

2 K01320 Mb.Varreza 9,501       9,501        900           -             900               10,401        

4 K03280 PMNZH -            5,284       1,055    -             6,339           6,339           

8 K04520 Rrjeti Rrugor -            155,030    155,030       155,030      

10 K05100 Pastrimi 200,000  200,000   149,972   -             149,972       349,972      

10 K05100 NMM -            4,124       689        2,798       1,945  7,138    570            17,264         17,264        

10 K05100 Gjelberimi 20,458     3,760     24,218     22,000     3,000    19,806     8,000        52,806         77,024        

11 K05200 Ujesjellsi -            31,780  31,780         31,780        

15 K06260 Nd.Sherb.Publike 30,759     4,300     11,590    46,649     46,000     8,000    50,000     9,880        113,880       160,529      

15 K06260 Zhvillimi I komunitetit -            39,156      39,156         39,156        

17 K06440 Md. Ndricim Rrugor 5,160       830         12,000    17,990     4,000       700        93,300     98,000         115,990      

19 K08130 Kl.Shumesportesh 7,624       1,275     13,362    22,261     3,000       500        13,000     1,000        17,500         39,761        

19 K08130 Futbolli -            14,000  14,000         14,000        

20 K08230 Qendra Kulturore 13,020     2,176     2,650       17,846     6,000       1,000    8,960       900            16,860         34,706        

20 K08280 Teatri Petro Marko 14,870     2,652     1,410       18,932     7,000       1,000    5,000       200            13,200         32,132        

21 K09120 Arsimi 13,290    13,290     11,718     1,864    72,000     37,887      123,469       136,759      

24 K10140 Qendra PAK 4,806       838         5,644        3,000       400        4,490       1,000        8,890           14,534        

26 K10430 Cerdhet + Qender 12,674     2,453     15,127     8,000       1,000    6,140       -             15,140         30,267        

26 K10430 Shtëpia e Fëmijës 4,325       765         5,090        3,000       400        1,900       350            5,650           10,740        

Fondi I mbrojtjes civile + fondi rezerv 21,649  21,649     52,278  52,278         73,927        

Projekte me fonde te huaja -            64,000      64,000         64,000        

SHUMA I 202,044   32,749   283,446  21,649  192      3,149   5,000   548,229   266,126   44,608  605,202   45,780  9,175  8,000  52,278  2,201  13,849  363,473    1,410,692   1,958,921  

GRANT + Te 

Ardhura

K
a

p
it

u
ll

P
ro

g
ra

m
i 

B
u

x
h

e
to

r

Emertimi GRANTI TE ARDHURAT

SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PER VITIN 2020



BashkiaVlorë Buxheti2020 BashkiaVlorë Buxheti 2021 

49 

 
 
 

 

Shpenzimet e përgjithshme sipas natyrës ekonomike Programimi i shpenzimeve të përgjithshme 

sipas funksioneve të Bashkisë Vlorë për vitin 2020 parashikohet në vlerën 2,371,373 mije lekë.  

Ky parashikim mbështetet në objektivat e Bashkisë Vlorë të përcaktuara në programin 

afatmesëm.  

 

Karakteristikat kryesore të shpenzimeve të programuara për vitin 2021 përcaktojnë:  

 Procedura të buxhetimit të fokusuara tek produkti/rezultati, për çdo program ne veçanti. 

 Racionalizim të shpenzimeve administrative në bazë të normimit të tyre, Shlyerjen e 

detyrimeve te prapambetura nga viti i mëparshëm.  

 Rritjen e shpenzimeve të mirëmbajtjes në shërbimet publike duke iu përgjigjur në këtë 

mënyrë tendencës të rritjes së investimeve në vite. 

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

drejtime:  

o Të vlerësimit e zgjedhjes së projekteve të investimeve duke mbajtur parasysh 

kërkesat më emergjente dhe të domosdoshme për plotësimin e nevojave të 

komunitetit, 

o Sigurimin e shpërndarjes me përparësi të investimeve në projekte të 

rëndësishme të bazuara në vlerësime dhe studime paraprake,  

 

ne buxhetin e vitit 2021 paraqiten si me poshtë :  

Artikuj Vlera 2019 Vlera 2020 Vlera 2021 

Paga + Sig. Shoqërore (600+601) 712,894 790,269 902,850 

Shpenzime Operative (602) 1,001,553 944,868 928,605 

Subvencione (603) 91,720 59,700 45,780 

Investime (231) 318,630 327,657 368,473 

Te tjera (166,651,606,609) 56,638 59,150 125,665 

 

 

Paga + Sig. Shoqërore 
(600+601), 902,850, 

38% 

Shpenzime Operative 
(602),928,605, 39%

Subvencione 
(603),45,780,2% 

Investime (231), 
368,473, 16%

Te tjera 
(166,651,606,609)

,125,665, 5%

Shpenzime sipas Struktures Buxhetore 
(Grantet + te Ardhurat e Veta) 
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Shpenzimet sipas Strukturës Buxhetore vetëm për te ardhurat e veta 

 

Shpenzimet sipas Strukturës Buxhetore Vlera 2019 Vlera 2020 Vlera 2021 

Paga + Sig. Shoqërore (600+601) 371,965 444,720 545,527 

Shpenzime Operative (602) 957,031 900,346 888,648 

Subvencione (603) 91,720 59,700 45,780 

Investime (231) 318,630 327,657 368,473 

Te tjera (166,651,606,609) 56,638 59,150 110,493 

 

 
 

 

SHPENZIME PERSONELI (art.600 + 601)  

 

Shpenzimet për personelin janë parashikuar në masën 545,527,000 konkretisht:  

 

1. Fondi i pagave i planifikuar për vitin 2021 do te jete 468,170,000 lekë. 

2. Për vitin 2021 shpenzimet e planifikuara për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore do te jene 77,357,000 leke. 

 

 

 

Paga + Sig. Shoqërore 
(600+601),545,527, 

23%

Shpenzime Operative 
(602), 888,648, 37%

Subvencione (603), 
45,780, 2%

Investime (231), 
368,473, 16%

Te tjera 
(166,651,606,609), 

110,493, 5%

Shpenzime sipas Struktures Buxhetore te 
Ardhurat e Veta
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Ne tabelën e mëposhtme jepen shpenzimet e personelit për te gjitha njësite shpenzuese për vitin 

2021:  

     

Njësite shpenzuese : 
Paga 

2019 

Sig. 

Shoq 

2019 

Paga 

2020  

Sig.shoq

.  2020 

Paga 

2021 

Sig.shoq

. 2021 

Aparati i Bashkisë  186,410 31,130 191,822 32,034 231,348 38,700 

PMNZH   6,314 1,054 5,284 1,055 

Nd. Shërbimeve 

Publike 
60,586 9,583 95,287 15,879 

119,217 19,060 

Nd Menaxhim Mbetje   3,276 544 4,124 689 

Ndriçimi Rrugor  6,036 1,010 6,434 1,075 9,160 1,530 

Kl. Shumesportesh 8,353 1,395 9,648 1,611 10,624 1,775 

Q.Kultures,Artit dhe 

Teatri 
32,974 5,506 38,338 6,187 

40,890 6,828 

Çerdhet  13,729 2,295 16,712 2,869 20,674 3,453 

Qendra e Zhvillimit 

PAK 
6,090 892 6,930 1,157 

7,806 1,238 

Shtëpia e Foshnjës  5,146 830 6,469 1,080 7,325 1,165 

Arsimi      11,718 1,864 

TOTALI  319,324 52,641 381,230 63,490 468,170 77,357 

 

 

SHPENZIME OPERATIVE DHE TE MIREMBAJTJES (art.602)  

 

Për vitin 2021, në total shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë projektuar në shumën 

930,500 mije lekë.  

 

Struktura e Shpenzimeve 

Operative Vlera 

Shpenzime për Shërbime 

Publike 
585,601        

Arsimi 
         

85,290     

Administrata 
       

188,697     

Shërbime Sociale 
         

12,530     

Kultura dhe Sporti 
         

58,382     
Shpenzime 

për 
Shërbime 
Publike, 
585,601, 

63%

Arsimi,85,290 , 
9%

Administrata, 
585,601, 63%

Shërbime 
Sociale,12,530, 

1%

Kultura dhe 
Sporti, 58,382,  

6%

Struktura e Shpenzimeve 
Operative
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Për te ruajtur dhe rritur nivelin e ofrimit te shërbimit  shpenzimet janë planifikuar duke pasur 

parasysh :  

 Koston reale për njësi të këtij shërbimi, duke përfshirë në të të gjithë elementet e 

pastrimit, si atë të grumbullimit të mbetjeve urbane dhe atyre inerte, jo vetëm në rrugë, 

por edhe në ambientet e tregtimit. Për rritje të cilësisë së shërbimit janë përfshirë në kosto 

edhe elemente të tille si larje speciale e rrugëve me presion, mirëmbajtjen e pikave të 

grumbullimit të mbetjeve, dezinfektimin e tyre, pastrimin e rërës përgjatë bregdetit etj. 

Ofrimi i këtij shërbimi ne ato zona ku nuk është ofruar me pare. 

 Shtimin e gjelbërimit rrugor dhe pemëve dekorative.  

 Analizën mbi gjendjen ekzistuese të sipërfaqeve për pastrim, te ndriçimit te rrugëve, si 

dhe nevojat e ndërhyrjes në mirëmbajtjen e tyre, mbështetur në koston për njësi të 

ndërhyrjes, si dhe vlerën përkatëse.  

 

 

 

 

 

  

Sherbime Publike Vlera 

Pastrimi 352,770 

Gjelberimi 19,806 

Nd.Sherb.Publike 61,590 

Mb.Dekori+Varreza 14,259 

Nd. Ndricim Rrugor 105,300 

Pastrimi, 
352,770 64%

Gjelberimi, 
19,806,4% 

Nd.Sherb.Publik
e, 61,590, 11%

Mb.Dekori+Varr
eza, 14,259, 3%

Nd. Ndricim 
Rrugor, 105,300 

19%, 

te tjera,
200,955, 

36%

Struktura e Shpenzimeve Operative 
per Sherbimet Publike
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III.2. SHPENZIMET E DETAJUARA NE NIVEL PROJEKTI 

 

Administrata  Bashkisë Vlorë 

Programi i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim dhe Administrim) 

 

Nr. 1 

Projekti : Planifikim, Menaxhim 

dhe administrim 

Kodi : III.2.1 

Llojet e programit : K01110 - 

Administrim, Menaxhim, Planifikim 

 

Funksioni : Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Ky program parashikon menaxhimin financiar të institucionit te Bashkisë Vlorë dhe përfshin 

shpenzimet e nevojshme administrative për funksionimin normal të administratës vendore dhe 

përmbushjen e misionit për mobilizimin dhe përdorimin me efiçencë dhe efektivitet të burimeve 

financiare publike, për realizimin e qëllimeve dhe objektivave, të politikave të miratuara nga 

Këshilli Bashkiak. 

ii. Synimi i projektit 

Ky program synon te përmbushe pikat e mëposhtme dhe jo vetëm: 

 Përmirësimi në vazhdimësi i aftësive drejtuese të stafit të Bashkisë Vlorë dhe niveleve 

të tjera të vendimmarrjes në varësi të saj.  

 Hartimi dhe propozimi i ndryshimeve në politikën fiskale, me qëllim mbështetjen e 

vazhdueshme të rritjes ekonomike të qytetit,  

 Ndërtimin e një sistemi efektiv të programimit buxhetor, mbi bazë programesh, për të 

gjitha institucionet buxhetore,  

 Përmirësimi i menaxhimit dhe përdorimit të fondeve publike me transparence, efiçencë, 

ekonomike dhe implementimin e zhvillimin e një sistemi bashkëkohor e të qëndrueshëm 

për kontrollin e brendshëm financiar, me një shërbim të pavarur e funksional të auditimit 

të brendshëm,  

 Krijimi i një institucioni efiçient, ku të përmirësohen në vazhdimësi aftësitë e stafit 

drejtues, kapacitetet institucionale dhe teknike, me qëllim administrimin korrekt të 

fondeve,  

 Të asistohen dhe nxiten tatimpaguesit në mënyrë që të likuidojnë detyrimet në përputhje 

me kërkesat e legjislacionit tatimor, duke siguruar që të ardhurat nga taksat dhe tarifat 

vendore, të shkojnë për llogari të buxhetit të Bashkisë,  

 Të sigurohet zgjerimi i bazës së taksueshme, rritja e numrit të taksapaguesve, dhe 

reduktimi i elementëve të evazionit,  

 Forcimi i auditimit mbi bazën e riskut, 

 Të sigurohen kushte të ambienteve sipas standardeve higjeno – sanitare në funksion të 

një performance të standard eve sa më të larta për përmirësimin e kushteve të punës. 

 Të sigurohet furnizimi sistematik me karburant i mjeteve të transporti në përdorim për 

kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të administratës vendore të Bashkisë 

sipas nevojave. 
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 Të rregullohet menaxhimi i aseteve të trashëguara në funksion të organizimit të 

Bashkisë, nëpërmjet likuidimit të detyrimeve të prapambetura, ose të trashëguara nga 

ish komunat. 

 Të krijohet mundësia e dhënies zgjidhje për të gjithë automjetet, që administrohen tani 

nga Bashkia, duke filluar me procedurat e vlerësimit të këtyre automjeteve për nxjerrje 

në qarkullim sipas nevojave, riparimin e tyre duke bëre vlerësimin kosto përfitim ose 

për nxjerrje jashtë përdorimi. 

 Të sigurohen parakushte për një qasje të integruar për trajtimin e problemeve në një 

shkallë të caktuar gjeografike si dhe të një koordinimi më të mirë ndërmjet politikave 

sektoriale dhe territoriale brenda vendit dhe më gjere. 

 Të garantohet standardi i shërbimeve të pritjes dhe përcjelljes së delegacioneve dhe 

pranimit të ftesave për bashkëpunim me qëllim vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe 

me shumë institucione homologe të huaja në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar. 

 Të garantohen standardet për zbatimin e protokollit të Bashkisë Vlore në përmbushjen e 

marrëdhënieve të bashkëpunimit me përfaqësues apo institucione homologe të huaja në 

nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar. 

 Të përmirësohet qeverisja lokale në funksion të ofrimit të shërbimeve sipas standardeve 

të parashikuara, ndaj komunitetit  

 Pajisje Zyre në gjendje të mirë pune të vlefshme për tu përdorur për kryerjen e detyrave 

dhe funksioneve të përditshme të administratës vendore të Bashkisë Vlore. 

 Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Vlore dhe inventarit të tyre 

ekonomik. 

 Ambiente me kushte të pranueshme fizike pune, për administratën vendore dhe për 

ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarit në të gjitha godinat e Bashkisë. 

 Rritja e imazhit përballë komunitetit për një prezantim sa më dinjitoz, përmirësimi i 

performancës së Policisë së Bashkiake dhe zbatimit të ligjit në shërbim të qytetareve. 

 Ofrimin e shërbimit të internetit në Bashkinë Vlore dhe Njësitë Administrative të saj 

pavarësisht vendndodhjes gjeografike të tyre, konform standardeve të përcaktuara për 

komunikimin elektronik. 

 Të garantojmë transparencë, ofrim të shërbimit pranë qytetarit, profesionalizëm, cilësi e 

korrektesë, luftë kundër korrupsionit 

 Bashkia Vlore synon Dixhitalizimin e Administratës Publike dhe kjo mundësohet në 

mbështetje të një infrastrukture shumë të mirë pajisjesh informatike (pajisjesh TIK). 

 Mirëmbajtje e faqes zyrtare ëeb ëëë.vlora.gov.al dhe moduleve të integruara të saj 

 Të garantojmë transparencë, ofrim të shërbimit pranë qytetarit, profesionalizëm, cilësi e 

korrektesë, luftë kundër korrupsionit, me synim ofrimin e qeverisjes elektronike duke 

forcuar një komunikim virtual dhe transparent Bashki – Qytetar dhe anasjellt as 

(G2C/C2G). 

 Administrimi i taksave, nuk ka rëndësi vetëm në rritjen e të ardhurave dhe fondeve të 

disponushme vendore, por ka rëndësi sepse ai mund të përdoret si instrument i 

domosdoshëm për politika fiskale vendore, instrument i cili do të inkurajonte biznesin 

në investime në infrastrukturë dhe që rrjedhimisht do të sillte uljen e nivelit të papunësisë 

dhe rritjen e nivelit të jetesës së komunitetit. 

 Implemtimi dhe mirëmbajtja e sistemit të informacionit për mbledhjen e taksave dhe 

tarifave vendore. 
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 Garantimi i masës së shpërblimit të miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak për 

anëtarët e tij dhe kryetaret e fshatrave te Bashkisë Vlore dhe Njësive Administrative. 

 Të përmirësohet siguria publike nëpërmjet sigurimit të mbrojtjes kundër zjarrit dhe 

shpëtimit me qëllim rritjen e sigurisë së jetës dhe mbrojtjen e pronës së qytetarëve, 

bizneseve, aseteve administrative, pasurive natyrore dhe ambienteve të ndryshme 

publike. 

 

 iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Ndjekja dhe monitorimi i ofrimit të shërbimeve sipas specifikimeve të përcaktuara paraprakisht. 

1. Furnizim me ujë i Bashkisë dhe Njësive Administrative 

2. Furnizim me energji elektrike i Bashkisë dhe Njësive Administrative 

3. Furnizimi me gaz të lëngshëm për ngrohje 

4. Shërbim e postare 

5. Shërbim e telefonie fikse 

6. Shërbime të printimit dhe publikimit në media 

7. Shpenzim e të tjera (buqeta, kurora, lule) 

8. Rimbushje fikse zjarri 

9. Blerje kancelarie letër, bojë printeri dhe fotokopje 

10. Blerje dokumentacione (shtypshkrime) 

11. Kontrolli, riparimi dhe zëvendësimi vazhdueshëm i pajisjeve, materialeve 

elektrike, hidraulike dhe materialeve të tjera mbështetëse 

 

 Identifikim i nevojës për pjesë këmbimi për automjetet e Bashkisë Vlore 

 Rimbursimi i udhëtimeve dhe dietave i administratës vendore në lëvizje për arsye pune 

brenda dhe jashtë vendit. 

 Vlerësim i të gjitha pronave, ndërtesave dhe inventarit ekonomik të tyre 

 Identifikimi i kërkesave për uniforma 

 Ofrimin e shërbimit të internetit në Bashki dhe Njësitë Administrative të saj pavarësisht 

vendndodhjes gjeografike të tyre, konform standardeve të përcaktuara për komunikimin 

elektronik. 

 Mirëmbajtja e pajisjeve TIK të parazgjedhura për një mundësi riparimi të tyre 

 Implikimet Teknologjike – Blerje Pajisje TIK të nevojshme 

 Mirëmbajtja e Faqes Ëeb te bashkisë, Integrimi me sistem e të tjera 

 Garantimi i masës së shpërblimit të miratuar m e Vendim të Këshillit Bashkiak për 

anëtarët e tij dhe kryetareve te fshatrave te Bashkisë dhe Njësive Administrative 

sistematikisht dhe me korrektësi për çdo muaj. 

 

b) Rezultatet e pritshme 

Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësorë 

të administratës vendore në mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me 

profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë. 

 Përmirësimi kushteve të punës dhe përmbushja e detyrave në kohë për administratën 

e Bashkisë ashtu dhe për Njësitë Administrative, 
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 Rritja e eficensës dhe efektivitetit në punë nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë siç 

është furnizim i vazhdueshëm me kancelari, letër dhe bojë për printera e fotokopje, 

dhe shtypshkrim e për punonjësit. 

 Rritjen e performancës dhe përmirësimin e punës në shërbimit të komunitetit. 

 

Pastrim dhe mirëmbajtje higjenike e ambjenteve të punës 

Krijimin e kushteve bashkëkohore me standarde nëpërmjet sigurimit të ambienteve të 

përshtatshme, të pastra dhe me mjetet e nevojshme 

Përmirësimi dhe funksionimi sipas standardeve të kërkuara të sistemeve elektrike, hidraulike 

dhe materialeve shtesë. Krijimi kushteve optimale për ushtrimin e kompetencave të Bashkisë 

Vlore dhe Njësive Administrative. Furnizim sistematik me karburant i mjeteve të transporti në 

përdorim për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të administratës vendore të 

Bashkisë Vlore sipas nevojave. 

Rimbursimi i udhëtimeve dhe dietave i administratës vendore në lëvizje për arsye pune brenda 

vendit. 

Realizimi i standardeve më të mira të kërkuara për pritjen e delegacioneve të huaja që vizitojnë 

Bashkinë Vlore dhe anasjelltas. 

Sigurimi i dhuratave simbolike dhe tradicionale në kuadër të pritjeve dhe përcjelljeve të 

delegacioneve të huaja dhe kombëtare. 

Pajisje Zyre në gjendje funksionale të vlefshme për tu përdorur për kryerjen e detyrave dhe 

funksioneve të përditshme të administratës vendore të Bashkisë Vlore. 

Sigurim pranë shoqërive të sigurimit për ndërtesat në inventar të Bashkisë Vlore, të cilat 

përdoren për administratën e Bashkisë së Vlorës. 

Ambiente pune të përshtatshme e fizikisht për kryerjen e detyrave dhe ofrimin e shërbimeve 

Përmirësimi i mazhit të Policisë së Bashkisë 

Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë se Vlorës 

 Pajisje informatike me specifikim e teknike më të mira 

 Sistem komunikimi elektronik më të qëndrueshëm 

 Ofrim i shërbimeve elektronike më të sigurta 

 Profesionalizëm, Cilësi dhe Korrektësi 

 

Rezultat i pritshëm është që bashkia Vlore të zotërojë një faqe sa më ndërvepruese me vizitorin 

(user-friendly) të strukturuar ne mënyrën e duhur dhe informacioni i kërkuar të jetë i kapshëm 

në të shumtën 3 klikime. Të arrihet gradualisht në gjendjen e ofrimit të qeverisjes së hapur ndaj 

qytetarit, duke bërë publike çdo vendim te institucionit dhe çdo informacion të tij. Të përftohet 

në mënyrë elektronike mendimi i qytetarit ndërmjet sondazheve on-line dhe librarisë ligjore. Si 

rrjedhojë, ky mjet rrit transparencën, lufton korrupsionin dhe rrit korrektësinë & cilësinë e 

institucionit dhe administratës vendore. 

Zgjidhja e propozuar bazohet në ndërtimin e një sistemi aplikativ informatik për administrim in 

e taksave dhe tarifave vendore bazuar ne aktet ligjore e nënligjore përkatëse 

Shpërblimi në mënyre korrekt e dhe në kohë i anëtarëve të Këshillit bashkiak, kryetareve te 

fshatrave të Bashkisë Qendër dhe Njësive Administrative në përmbushje të funksioneve që ata 

kryejnë. 

c) Aktoret e mundshëm d) Kontributet e mundshme ne 

projekt 

Bashkia Vlore  Buxheti i Bashkisë 
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e) Shpenzimet e llogaritura 

Administrata e Bashkisë Vlorë për vitin 2021 planifikon shpenzimet e si me poshtë: 

 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 

 

Pozicioni   Klasa Paga Individuale  Shtesa për pozicion  

Kryetar 1     162,000 

Zv/Kryetar 3     110,000 

Këshilltar 9 IIIA/1 14,000 + 2% 64,200 

Drejtor Kabineti 1 IIB 14,000 + 2% 72,000 

Sekretar  këshilli 1 IIB 14,000 + 2% 76,000 

Sekretar  kryetari 1 IVB 14,000 + 2% 38,000 

Adm Rajoni 5 IIIA/1 14,000 + 2% 64,200 

Administrator  NJA 4    85,000 

Drejtor 16 IIB 14,000 + 2% 72,000 

K/Inspektor 1 IIIA 14,000 + 2% 69,800 

    Përgjegjës 3 IIIA 14,000 + 2% 64,000 

Inspektor IMT 15 IIIB 14,000 + 2% 49,000 

Specialist 98 IIIB 14,000 + 2% 46,000 

Specialis 67 IIIB 14,000 + 2% 45,000 

Inspektor Auditi 2 IIIB 14,000 + 2% 50,000 

Përgjegjës 12 IIIA/1 14,000 + 2% 58,000 

Specialist IT 1 IVA 14,000 + 2% 46,000 

MB 3     39,000 

K/Inspektor P. Bashkiake 1     79,200 

Inspektor P. Bashkiake 1     57,300 

Punonjës P. Bashkiake 33     51,300 

 

Totali i fondeve te pagave për vitin 2021 – 231,348,000 leke 

Totali i fondit për sigurime shoqërore 2021 – 38,700,000 leke 

 

VO: Për vitin 2021 nga fondet e planifikuara për paga dhe sigurime shoqërore të paguhet 

edhe kontributi i sigurimeve shoqërore të ish Komunës Shushicë e cila sipas shkresës 

nr.233, datë 08.09.2020 të Drejtorisë së Përgjitsshme të Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes 

së Detyrimeve Tatimore të Paguara, rajoni Jug, e cila i ka dërguar Bashkisë Vlorë shumën 

prej 5,115,134 lekë si detyrim i kontributit shoqëror, Taksës Kombëtare dhe TAP. 

Administrata e Bashkisë Vlorë të gjejë mundësinë e pagesës me këste brenda këtij fondi 

gjatë vitit 2021. 
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Shpenzime operative qe planifikohen për vitin 2021, paraqiten si me poshtë: 

 a. Shpenzime Operative  

Nr. Emërtimi Vlera 000/lekë 

Shpenzime për shërbime baze 

1 Shpenzime për energjinë elektrike 3,800  

2 Shpenzime për ujë (Bashkia+Rajon.) 2,200  

3 Shpenzime për telefon-internet 1,000  

4 Shpenzime postare+tarifen e shper. Ndihmes (shp.e invalideve) 2,600  

5 Materiale pastrimi 800  

6 Riparime hidraulike 800  

7 Riparime elektrike 800  

8 Mirëmbajtje pajisje elektronike 1,200  

9 Shpenzime për ruajtjen e objekteve + sistem kamera për shkolla 38,600  

10 Shpenzime për mirëmbajtje godine Bashkia + njësite  1,000  

11 Shpenzime për sigurimin e objekteve dhe jetës 1,000 

12 Shpenzime lyerje godine 1,000  

13 Njoftime televizive 3,000  

14 Shpenzime për pritje – përcjellje  300  

15 Shoqata e Bashkive 2,000  

16 Mirëmbajtje e faqes ëeb te Bashkise 800  

17 Shpenzime gjyqësore 1,000  

18 Qira godine (Rajoni Nr.1) 840  

19 Qira godine, ndihma + përkrahja sociale 720  

20 Qira godine, zyra Aleat tek Conad 720 

21 Shpenzime për qendrën Vatra 640  

22 Shpenzimet për Qendrën Kulturore Njësia Orikum  300  

23 
Transferim ne forme granti shoqata TID Vlora + Shpenzime te 

paparashikuara gjate vitit 
1,200  

24 Djeta brenda dhe jashtë vendit 2,500  

  Shtypshkrime & kancelari 5,800  

25 Shtypshkrime + kancelari 2,800  

26 Boje printeri + fotokopje 3,000  

  Shpenzime për transportin 17,800 

27 Karburant, gazoil 10,800  

28 Benzol 3,000  

29 Riparim – shërbime – goma-pjese këmbimi taksa etj.... 4,000  

 SHUMA A (1-29) 92,420 

 Shpenzime te tjera për administratën  

30 Shpërblim për nxënësit cilësor 8,400 

31 

Aplikim projektesh nga OJF-te –VKB 33 + Projekt për ndihmën e 

komuniteteve rom dhe egjiptian nga pandemia, për përballimin e 

kostos së blerjes se maskave mbrojtëse 

1,000 

32 Projekti “lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit” 50 

33 
Shpërblime për: a. shpronësime V.K.M Nr. 898 dt. 21.12.2004, b. 

sipas V.K.M 121, dt. 25.02.2005 “Për krijimin e këshillave te 
500 
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kulturës”, c. V.K.M Nr.143, dt. 12.03.2014 “Për procedurat e 

rekrutimit te nep.civil” 

34 Shpenzime për mbrojtjen e tokës 40% 4,000 

35 Bonus për strehimin 10,950 

36 Shpenzime për gjendjen civile nga pullat 500 

37 
Projekti asistence për mbrojtjen e qeneve dhe maceve te rrugëve 

(vaksinimi-sterilizimi dhe dezinfektim i ambientit) 
2,000 

38 Shpenzime për veshje e policisë bashkiake e te tjera 2,000 

39 Shpenzime për invalidët e LANÇ 500 

 SHUMA  B  ( 30-38) 29,900 

 Projekte, Kulturore e sociale etj.    

40 Festat për jetimet + te moshuarit 500 

41 Aktivitete mbi plan veprimin e rinise 300 

42 Suvenire te ndryshme (emblema, sete turistike etj....) 1,500 

43 Projekt trajnimi I grave te zonave rurale (transporti) 1,000 

44 Asistencë për aplikim për projektet e huaja me donator 1,800 

  Projekte te përmirësimit te shërbimit elektronik   

45 Mirëmbajtje Sistemi i Taksave dhe Tarifave 2,500 

45 Mirëmbajtje Sistemi “Transporti inteligjent” 2,500 

46 Mirëmbajtje sistemi “Smart City” 2,500 

 SHUMA C (40-46) 12,600 

    SHUMA I -  A+B+C  134,920 

  

Shpenzime për Vendime gjyqësore dhe detyrime te tjera te prapambetura   

Nr.   Emër Mbiemër   Nr. Vendimit  
 Vlera 

Total  

 Detyrim I 

mbetur    

 Vlera e 

pagesës për 

2021  

2  Speed Solution  
 Nr. 1860, date 

15.11.2016  
480,000 480,000 480,000 

3  Petref Halili  
 Nr. 758, date 

01.04.2010  
17,717,818 17,717,818 885,891 

4  Vasillaq Dhamo  
 Nr. 2277, date 

22.09.2008  
1,418,993 412,493 

          

412,493 

5  AKU   Shuma e Detyrimit  396,400 130,000 130,000 

6  Agim Varfi   Shuma e Detyrimit  585,255 585,255 585,255 

7  Leonidha Gerveni   Shuma e Detyrimit  67,000 67,000 67,000 

8 
 Bashkepronesi 

Kojdheli  
 Shuma e Detyrimit  3,300,000 3,300,000 990,000 

9 
 Bashkepronesi 

Sejdiraj  
 Shuma e Detyrimit  540,000 540,000 162,000 

10  Stefan Miho   Shuma e Detyrimit  3,766,884 1,380,583 1,380,583 

11  Ruzvelt Xhelo   Shuma e Detyrimit  2,104,279 1,474,000 1,474,000 

12  Fatmir Jaupaj  
 Takse Ndikimi ne 

Infrastrukture  
207,450 207,450 104,000 
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13 Heldi Konstruksion 
Nr. 1413, date 

22.10.2015 
7,765,403 3,500,000 4,265,403 

14 Adem Rrapaj 
Nr. 945, date 

16.04.2013 
790,171 790,171 790,171 

15 ISHMP  Shuma e Detyrimit  238,400 238,400 238,400 

16 Valbona Ibrushi 
Nr. 2659, date 

10.10.2019 
912,531 912,531 912,531 

17 Faslli Dalipi 
Nr. 438, date 

20.03.2019 
221,600 221,600 221,600 

18 Andon Sava 
Nr. 562, date 

24.09.2019 
345,000 345,000 345,000 

19 KMD Pagese Gjobe 100,000 100,000 100,000 

20 Julian Beqiraj 
Nr. 239, datë 

22.07.2020 
880,000 880,000 880,000 

21 Andrea Kacobeli 

Rikthim taksa e 

ndikimit në 

infrastrukturë, Aluizni 

19,684 19,684 19,684 

22 Gentjan Shehaj 
Nr. 179, datë 

23.10.2020 
507,000 507,000 507,000 

23 Ilirjan Beqiraj Shperblim Demi 1,815,850 1,815,850 1,815,850 

    SHUMA II 122,309,433 78,157,467 16,766,861 
 

 

 

SHUMA TOTAL (I+II) 

 

151,687,000 

 

Planifikim i fondeve në funksion të strehimit: 

Në zbatim të ligjit nr.22/2018 datë 03.05.2018 “Për strehimin social”  dhe të akteve ligjore në 

zbatim të tij, Administrata e Bashkise paraqet kerkesen per planifikim fondesh per vitin 2021 në 

funksion të plotësimit të kërkesave të familjeve, individëve të pastrehë, në një nga programet apo 

format alternative që parashikon ligji në fuqi.  

I- Familjet që kanë kërkuar të trajtohen me banesa sociale me qera BSQ.  

1. Në kushtet kur Bashkia Vlorë nuk disponon mundësitë e ndërtimit apo të blerjes 

nga tregu të banesave sociale me qera BSQ për familjet në kushtet e emergjencës 

për strehim që banojnë me qera në treg të lirë dhe nuk kanë mundësi të përballojnë 

me të ardhurat e tyre vlerat e qerasë, kërkojmë planifikimin e fondeve për 

subvencionimin e qerasë nga buxheti i Bashkisë Vlorë për vitin 2021 si vijon:  

a. Për të subvencionuar pagesat mujore të qirasë për rreth 50 familje apo individë pa 

të ardhura,  në ndihmë ekonomike, ose me pension invaliditeti, të cilat mund të 

përfitojnë subvencion deri në 100% të qirasë mesatare të tregut të lirë, nevojiten 

mesatarisht; 

50 familje x 10000 lekë/muajx12 muaj= 6.000.000 lekë  
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b. Për familjet që janë prekur janë zbatimi I projektit “Lidhja e rrugës Transballkanike 

me superstradën Fier-Vlorë”, ku në zbatim të VKM Nr.254 datë 9.5.2018, Bashkia 

Vlorë duhet të mbulojë deri 50% të qirasë së tregut të lirë, deri në sistemin e 

banorëve me banesë, nevojiten mesatarisht; 

30 familje x 7500x12muaj= 2.700.000 lekë  

 

c. Për financimin e qirasë mujore për 15 familje që preken nga zbatimi i projektit 

“Lidhja e rrugës Transballkanike me Portin Detar Vlorë” nevojiten:  

15 familje x 12,500x12muaj= 2.250.000 lekë  

Totali i Bonusit të strehimit- 10,950,000 lekë 

 

         Shpenzime për transferta tek Këshilli i Qarkut 

Këshilli i Bashkisë mori parasysh te dhënat e paraqitura nga Grupi i punës për hartimin e 

buxhetit, mbështetur ne Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit 

Nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, si dhe Vendimin e Këshillit te Qarkut 

Nr.43, date 17.12.2014, “Për miratimin e kuotës se anëtarësisë për Bashkitë dhe Komunat 

ne buxhetin e Qarkut” përcakton për ketë kuotizacion (1%): 
 

Te ardhurat e tatueshme për kuotizacion parashikohen: 917,495 mije lekë 

Kuota ne %          1% 

Kuotizacioni për buxhetin e Qarkut     9,175 mije lekë 
 

Total Qarku Vlore 2020    9,175 mije lekë 
 

d. Shpenzime për emergjencat civile 

Në zbatim të ligjit nr.45/2019 Për mbrojtjen civile, pika 1 dhe 2 të nenit 65 të ligjit të sipërcituar, 

në kryerjen e detyrave për realizimin e detyrimeve në kuadër të mbrojtjes civile duhet të 

mbështeten në parashikimin minimal prej 4% të totalit të buxhetit vjetor të tyre. Në zbatim të 

ligjit për buxhetin e vitit 2021 aneksi 4 në transfertën e vitit 2021 Bashkisë Vlorë i është dhënë 

një fond për mbrojtjen civile prej 15,172 mijë lekë nga transferta specifike. Ky fond është 

shpërndarë sipas formulës e cila bazohet në peshën specifike që zë buxheti i Bashkisë Vlorë 

ndaj totalit të buxhetit të të gjitha bashkive të Shqipërisë 

Pjesë tjetër të fondit të emergjencave civile do të jetë edhe përdorimi i fondit rezerv dhe 

kontigjencës e cila do të jetë pjesë e buxhetit (transfertë e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga 

taksat dhe tarifat vendore). Nisur nga sa më lartë, me qëllim respektimin e këtij detyrimi ligjor 

Administrata e Bashkisë planifikon fondin për emergjencat civile sipas ligjit të mësipërm, 4% 

të totalit të buxhetit vjetor 2021. 

Shpenzime për emergjenca civile 

1 Fondi i emergjencave nga transferta specifike 15,172 mijë 

2 Fondi i emergjencave nga të ardhurat e pakushtëzuara  21,929 mijë 

3 F. i emergjencave  dhe fondi rezerve nga të ardhurat e veta  49,467 mijë  

GJITHSEJ 86,868 mijë 

 

 



BashkiaVlorë Buxheti2020 BashkiaVlorë Buxheti 2021 

62 

 
 
 

 

d. Shpenzime për familjet ne nevoje   8,000 mijë lekë 

Ashtu si edhe në vitin 2020 Bashkia Vlorë do të vazhdojë të ndihmojë familjet në nevojë 

në zbatim te ligjit nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, neni 

17/a, neni 20, pika 1, neni 21 ne te cilën theksohet se Këshilli i Bashkisë ka te drejte te 

miratoje kritere specifike për dhënie ndihme ekonomike apo për te ofruar shërbime te 

përkujdeset me fondet e pushtetit lokal për familjet me shume pjesëtare apo familjet e 

varfera, neni 29, pika 4/b, pika 9 ne te cilën theksohet se: me fondet e veta ne baze te 

kritereve specifike mbështetet me ndihme ekonomike apo forma te tjera ndihme te 

menjëhershme, familjet e varfera.  

a. Në lidhje me aktivitetet sociale dhe përdorimin e fondit me të ardhurat e bashkisë të 

cilat nuk përfshihen në skemën e sistemit digjital dhe Fondit të kushtëzuar, kërkohet një 

fond prej 3.000.000 Lekë (Bashkia + Njësitë Administrative) për trajtimin e këtyre 

familjeve me të ardhurat e bashkisë duke zbatuar kriteret specifike bazuar në ligjin 

Nr.9355‘‘ Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore.  

b. Për aktivitetet socio- ekonomike për tu ardhur në ndihmë familjeve me probleme sociale 

të thella dhe për komunitetet rome-egjiptiane, planifikohen 1.000.000 lekë për trajnimin 

e fëmijëve të këtyre kategorive të sipërpërmendura për trajtimin pa pagesë në kopshte 

dhe çerdhe për një periudhë 10 mujore.  

c. Fonde për Qendrën e Emergjencës për të gjitha traget grupet në nevojë për t‘iu bashkuar 

fondit social të alokuar nga qeveria Shqiptare, në zbatim të projektit një vjeçar për vitin 2021 

të planifikohet fondi prej 4,000,000 lekë për ipmplementimin e programit të projektit. 

 

e. Shpenzime për aktivitete kulturore-artistike-sportive-sociale etj. 

Bashkia gjate vitit 2021 planifikon një fond për aktivitet artistiko-kulturore, sociale 

parashikohen ne 13,650 mije lekë. 

 

MARS  

Festojme sebashku diten e veres.  
Ky projekt përmbledh në vetvete një sërë elementesh të ndryshme artistike, si kënga, vallja e 

kultivuar dhe ajo koreografike, elementi letrar  me të gjitha zhanret e tij etj. Krijohet me të 

vërtetë një atmosferë e bukur festive, ku ka një masivizim më të madh të  artistëve, për t’i dhënë  

seriozitet dhe nivel të lartë artistik. Kjo veprimtari është konceptuar në formën e një spektakli 

ku marin pjese kengetare te teatrit, maskota per femije, shperndahen tullumbace dhe nje 

atmosfere festive per diten e veres.    

Vlore  14 Mars  600mijë 

 

 

PRILL   

Aktivitet ne Narte me rastin e Pashkeve 

Në qendër të fshatit të Nartës, djemtë dhe vajzat e reja, të moshuar, kërcejnë dhe këndojnë të 

veshur me rrobat më të bukura dhe plot ngjyra, ndërsa një pjesë tjetër të veshur me rrobat e 

karnavaleve kërcejnë vallen popullore karakteristike në këto ditë Pashke.  

Narte Ndryshon sipas datave qe bie Pashka 500 mijë 

 



BashkiaVlorë Buxheti2020 BashkiaVlorë Buxheti 2021 

63 

 
 
 

 

MAJ   

1. Sezini Turistik “lungomare on fest”                                                            

2.Albania Open 

3.Aulona Inter Folk 

 

1. Hapja e sezonit turistik ze një vend të rëndësishëm ne jeten e cdo qytetari dhe ne imazhin e 

qytetit te Vlores. Per kete qellim bashkia organizon per disa dite radhaziaktivitete  te ndryshme 

sportive, kulturore, argetuese duke mbledhur shume turiste vendas e te huaj ne keto dite te 

ngrohta. 

2. Kampionati i Fluturimeve te lira eshte nje nga aktivitetet me te arrira. Në këtë kampionat 

marrin pjesë pilotë nga e gjithe botaKy kompeticion e ben Vloren te perjetoi jo vetëm sportin 

ekstrem,  por edhe një javë kulturore qe e kethen bregdetin vlonjat në skenë të hapur natyrore 

mes sportit të qiellit dhe trashëgimisë kulturore në tokë.  

3.Festivali Aulona Folk vazhdon të mbetet një manifestim i jashtëzakonshëm i folkut europian 

e më gjerë si dhe një një promovim i rrallë i  hapjes zyrtare të sezonit turistik  të Vlorës. Një 

gërshetim i bukur i turizmit kulturor me turizmin natyror të  rërës e ujit të detit.Edicioni i Parë 

i këtij Festivali është mbajtur në vitin 2009 duke shënuar të parin festival nderkombëtar folku 

në hapësirën mbarëshqiptare.Për nga standartet që realizon, gjeografinë dhe diversitetin e 

grupeve, nivelin e zhvillimit në të gjitha planet ky festival prej edicionit të dytë është kualifikuar 

nga CIOFF duke u bërë pjesë e kalendarit botëror që ky institucion prestigjioz kulture organizon 

në çdo vit kalendarik. 

Vlore  5-15 Maj  6,000 mijë 

 

QERSHOR   

Aktivitete sezonale  Portokallia      

 1,400 mijë 

 

KORRIK  

Zhvillohen aktivitet qe percaktohen ne vazhdimesi Maratona e Kenges  

1,400 mijë 

 

GUSHT   

Koncert per Diten nderkombetare te Rinise, 

Festa e Kanines  

1. Eventi , zhvillohet ne kuader te sezonit turistik dhe dites nderkombetare te rinise. Organizimi 

i Eventit me qellim atmosfere festive ne Vlore dhe promovim te qytetit, ne diten e rinise. 

 

2.Festa e Kanines tashme ne tradite me mbeshtetje nga Bashkia e Vlores.   

Vlore  12 Gusht  250 mijë 

SHTATOR  Festa e Orikumit        500 mijë 

 

NENTOR   

Koncert me rastin e 28 -29 Nentorit   

Vlora zë një vend të rëndësishëm qe perkon me daten 28 nentor 1912 , per Pavaresine e 

shqiperise. Shqipëria u vetëshpall e pavarur në Vlorë më 28 nëntor 1912 nga Ismail Qemali.  
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Ky projekt eshte përzgjedhur, sepse kjo veprimtari për vite e vite me radhë, është bërë traditë 

në qytetin tonë për të kremtuar me madhështi përvjetorin e Shpalljes së Pavarësisë që e ka selinë 

në Vlorë dhe çlirimin e Atdheut dhe është një veprimtari ku gërshetohen në mënyrë të 

harmonishme elementi letrar, kënga si dhe elementë të tjerë artistikë. Është një veprimtari në 

kujtim të dy ngjarjeve të mëdha që e kanë ditëlindjen në muajin Nëntor.  

Vlore  28-29 Nentor  2,000 mijë 

 

DHJETOR   

Zhvillohen aktivitet qe percaktohen ne vazhdimesi        

 1,000 mijë 

 

  

                                                                                                                       

Total 13,650,000 leke 

 

    

f. Shpenzime për Dekorin e Festave te Fund Vitit  

Për vitin 2021 Bashkia e Vlorës parashikon plotësimin e dekorit të qytetit duke shfrytëzuar edhe 

dekorin e përdorur në dy vitet e fundit për zbukurimin e qytetit dhe të njësive administrative. 

Ky fond parashikohet ne vlerën 6,000 mije leke. 

 

h. Këshilltaret 15,647 mije lekë  

Nr Emertimi i shpenzimeve   Numri  
 Paga dhe 

sigurime mujore   

 Vlefta 

vjetore  

        20,647,240 

1 
Honorare per Keshillin (1/10 e pages 

se kryetarit) 

                                                                       

51  

                                  

15,000  
9,915,000 

2 Kryetarët e Fshatrave (Kryepleqte) 36 8,500 3,672,000 

3 
Sekretari i Keshillit, page, sigurime 

shoqerore 

                                                                         

1  

                                  

93,000  
1,164,000 

4 
Specialist arshiva, page, sigurime 

shoqerore 

                                                                         

1  

                                  

55,000  
660,000 

5 
Specialist marredh. publik, page, 

sigurime shoq 

                                                                         

1  

                                  

56,520  
678,240 

 Totali pagave e honorareve     16,089,240 

6 
 Totali Shpenzimet sipas Plani i 

punes i detajuar  
    2,297,500 

7 

Botime periodike (raporti vjetor i 

veprimtarise se keshillit, gazeta 

juridike e keshillit, fletepalosje) 

    40,000 

8 
Botime te tjera: permbledhje 4 

vjecare e vendimeve te Keshillit 
    50,000 

9  Trajnime per Keshilltaret      1,000,000 

10 Blerje karta urimi per festat zyrtare     15,000 
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11 

Dergim me poste i dokumeneteve, 

shkresave te keshillit dhe 

keshilltareve 

    12,000 

12 Kancelari per zyre     40,000 

13 Mirembajtje pajisje kompjuterike     30,000 

 Total shpenzime operative zyre KB   1,187,000 

14 Kompjuter zyre ( 2)     140,000 

15 Printer (2 )     50,000 

16 Pajisje zyre (rafte)     50,000 

 Totali Investime     240,000 

17 
Shpenzime te paparashikuara 

(kontigjence - 2% e totalit)  
    288,500 

TOTALI I SHPENZIMEVE     20,102,240 

     

 Buxheti i Keshillit Bashkiak Vlore i detajuar sipas zerave dhe ne % 

    

 Zerat e shpenzimeve  

 Shuma 

/leke 

(600) 

 Shp. operative 

602 
Investime (231)  

 Honorare Keshilli Bashkiak                                                          9,915,000                                            

 Kryetarët e fshatrave (kryepleqte)  3,672,000   

 Paga, sigurime  2,502,240                                              

 Shpenzime plani punes                                                          2,297,500                                             

 Shpenzime operative                                                              1,187,000   

 Investime                                                               240,000  

 Fond kontigjence             288,500                                              

 TOTALI I SHPENZIMEVE 
     

2,502,240 
17,360,000                                       240,000  

 

i. Shpenzimet për kredinë  

Shpenzimet e kredisë për vitin 2021, arrin ne 10,307,530 lekë.  

Argumentimi i kësaj vlere jepet me poshtë. 

Bashkia Vlorë ashtu sikurse jeni ne dijeni, deri ne date 31.12.2013 ka marre 4 këste kredie nga 

Banka Kombëtare Tregtare nga të cilat 1 kest e ka likujduar, konkretisht kontratën nr. 

408C11A133290005. Kanë ngelur edhe 3 këste kredi për të cilat parashikojmë për likujdim për 

vitin 2021 shumën e sipër përmendur. Llogaritja përfundimtare për vitin 2021 do të bëhet në 

rishikimin e buxhetit me diferencat e ngelura nga viti 2020, të cilat do të llogariten në bazë të 

normës së interesit dhe bonos së thesarit. Këstet e mbetura për pagesën e interesit dhe të 

principalit janë për kontratat e mëposhtme: 

KONTRATA INT.TOT PRINC.TOTAL Data e Maturimit 

408C11A133290003 186,920 3,475,000 21-12-2022 

408C11A133290004 92,538 4,343,750 23-12-2021 

408C11A133310001 168,346 2,040,976 27-11-2023 

  447,804 9,859,726  
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Detyrimet sipas zërave 

Detyrime  te prapambetura  Operative 3,088 

Totali detyrime 3,088 

 

Tabele përmbledhëse e shpenzimeve 

 

Nr. Emërtimi   

a.1 Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 231,348 

a.2 Totali i sigurime shoqërore 38,700 

a.3 Shpenzime Operative  151,687 

b Shpenzime për transferta tek Këshilli i Qarkut 9,175 

c Shpenzime për emergjencat civile + fondi rezerv 71,696 

d Shpenzime për familjet ne nevoje  8,000 

e Shpenzime për aktivitete kulturore-artistike-sportive-sociale 13,650 

f Shpenzime për Dekorin e Festave te Fund Vitit 6,000 

g Këshilltaret dhe Kryetare fshatrash  17,360 

h Shpenzimet për kredinë  10,308 

j Shpenzime të prapambetura Parku Urban 3,088 

  Totali 561,012 
 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon 

Gjate gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit: Bashkia Vlore 
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NORMATIVAT E DISA SHPENZIMEVE 

 

1. Shpenzime për qira godinash 

 

Nr. Emërtimi Njësia Tarifa mujorë 

1 Zyrat e Rajonit Nr. 1 000/lekë deri 70 

2 Zyrat e Ndihmës sociale 000/lekë deri 30 

3 Qira godine, zyra Aleat tek Conad 000/lekë deri 60 

 

2. Normativat e Konsumi te Karburantit  

 

   

Nr. Emërtimi Njësia  tarifa 

mujore  

1 Fordi i policisë bashkiake litra  deri 250 

2 Autovetura Hyndai policia bashkiake Nafte  litra  deri 150 

3 Autovetura Hyndai policia bashkiake Benzine litra  deri 150 

4 Autovetura Hyndai Inspektoriat ndertimor Nafte  litra  deri 150 

5 Autovetura Hyndai Inspektoriat ndertimor Benzine litra  deri 150 

6 Fadromi i inspektoriat ndertimor litra  deri 300 

7 Autovetura Hyndai Drejtoria e Tatimeve nafte  litra  deri 150 

8 Autovetura benc Administrata nafte  litra  deri 300 

9 Motokarro Njesia Administrative Novosel Nafte  litra  deri 50 

10 Autoveture Ford Njesia Administrative Novosel Nafte  litra  deri 300 

11 Autoveture Seat Njesia Administrative Shushice litra  deri 300 

12 Eskavator Fiat Njesia Administrative Novosel Nafte  litra  deri 300 

13 Autoveture Skoda Njesia Administrative Orikum Nafte  litra  deri 200 

14 Mjet me qera per Administraten litra deri 500 

15 Autoveture Ford Njesia Administrative Qender Benzine  litra  deri 150 

16 

Autoveture Hyndaj Fuoristrad Njesia Administrative 

Qender Nafte  

litra  

deri 300 
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REPETITORET (PERFORCUESIT) 

 

Nr. 2 Projekti: Repetitorët  

Kodi:III.2.2 

Lloji i programit: K04980. Shërbime Publike 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Bashkia Vlorë për shpenzimet për repetitorët është mbështetur ne V.K.M Nr. 123, date 

26.02.1996, “Për një ndryshim ne V.K.M Nr. 315, date 11.07.1994 Për ruajtjen e përsëritësve 

televizive”. Për vitin 2021 për ketë shërbim shpenzimet planifikohen ne vlerën 96 mije lekë. 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  

 

 

 

Pasqyra përmbledhëse e treguesve financiarë të shërbimit të funeralit dhe dekorit 

 

Nr.3 Projekti : Shërbimi 

Dekorit dhe Mirëmbajtjes 

se Varrezave Publike dhe 

të Dëshmorëve. 

 Kodi: III.2.3 

Llojet e programit K01320: Shërbimet Publike 

Funksioni : Dekori i mjediseve publike dhe mirëmbajtja 

e sinjalistikës, Ndërtimin, rehabilitimin dhe 

mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i 

shërbimi publik të varrimit; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Për vitin 2021 Bashkia Vlore do te zbatoje kontratën me objekt  

- "SHERBIMI I MIREMBAJTJES SE VARREZAVE PUBLIKE DHE VARREZAVE TE 

DESHMORVE" me nr.7208 prot dt.01.09.2020, me subjektin KN.  

- "SHERBIMI I DEKORIT" me nr.7774 prot. dt.15.09.2020, me subjektin KN.  

Dekori i mjediseve publike dhe mirëmbajtja e sinjalistikës realizohet nga Buxheti i Bashkisë, 

me mjetet logjistike e fuqinë punëtore të Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve. 

Në strukturën e Drejtorisë është një specialist për dekorin e një specialist për sinjalistikën që 

punojnë me kohë të plotë për realizimin e shërbimit dhe specialistet e ndriçimit që punojnë me 

kohë të plote për dekorin në rastet e festave. Gjithashtu me kohë të pjesshme për dekorimin e 

mjediseve vihen në dispozicion edhe 2 autovinçat e ndriçimit në varësi te Drejtoria e 

Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve. 

Puna që kryhet: 

Ky shërbim realizohet kryesisht për dekorimin e qytetit për festat e fund vitit, në rastet e 

festave të tjera zyrtare si dhe aktivitete të ndryshme të Bashkisë gjatë vitit.Sipërfaqja e 

shesheve dhe e rrugëve të dekoruara në territorin e Bashkisë është rritur progresivisht nga viti 
në vit. Pjesa më e madhe e dekorit realizohet me elementë të investuar në vite, të cilët ruhen 

dhe mirëmbahen nga punonjësit e sektorit. Çdo vit programohen fonde modeste me të cilat 
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realizohet blerja e elementëve të rinj për dekorimin e shesheve kryesore dhe akset kryesore në 

qendër të qytetit. 

ii. Synimi i projektit 

 Të përmirësohet cilësia e jetës së qytetarëve 

 Përmirësimi i dekorit urban në të gjithë territorin e Bashkisë së Vlorës. 

 Përmirësimi i dekorit për aktivitete dhe krijimi i një atmosfere gjatë festimeve 

 Të rritet cilësia e ofrimit të shërbimit të varrezave 

 Rritja e performancës së shërbimit të mirëmbajtjes sipas rregullores së funksionimit. 

 Shërbim dhe komunikim normal me qytetarët 

Ruajtja dhe administrim i këtyre ambienteve sipas ligjit. 

b) Rezultatet e pritshme 

 Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët kryesore në zonat urbane; 

 Krijimi i dekorit festiv me rastin e festave zyrtare dhe të fundvitit; 

 Administrim sipas standardeve duke realizuar rrethimin e territorit. 

 Funksionim sipas rregullores me orare të përcaktuara. 

 Plotësimi i parcelave të reja me bordure të gjelberata, 250 ml 

 Mbjellja e pemëve dekorative 

 Gatishmëria për të shërbyer në çdo moment për kryerje të shërbimit funeral 

Organizim i ambienteve të varrezave sipas standardeve dhe rregullores 

c) Aktoret e mundshëm d) Kontributet e mundshme ne projekt 

Operatori qe kryen ketë shërbim për 

qytetin.  

Grupi i punës qe do kryeje monitorimin 

e shërbimit te gjelbërimit. 

Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

Nr

. Emërtimi i punimeve Njësi Sasi Çmimi Vlera 

1 Përgatitje + vendosje parulla plastike ml 463 3284.07 1,520,525.41 

2 Përgatitje + vendosje flamur (1 × 1.5) copë 150 1067.50 160,125.71 

3 Përgatitje + vendosje flamur (2 × 2.8) copë 25 2935.79 73,394.74 

4 

Përgatitje + vendosje flamur stema e 

Bashkisë Vlorë (2 × 2.8) copë 25 2935.79 73,394.74 

5 Përgatitje + vendosje flamur (3 × 4.2) copë 8 6280.12 50,240.93 

6 Përgatitje+ vendosje banderola (0.75×3.5) copë 300 1215.16 364,547.43 

7 

Përgatitje + vendosje flamurka zbukurimi 

plastikë ml 2133 397.59 848,052.73 

8 

Tapetë për festat 5 Maj, 28-29 Nëntori, 15 

Tetori gjerësi 2 m m2 300 416.6 124,980 

Shuma 3,213,262 

TVSH 20% 643,052 

TOTALI 3,858,314 
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Nr

. Na Emërtimi I Punimeve 

Njësi

a Sasia 

Çmim

i Vlera 

1 A Mirëmbajtje Sip. Bari ( V. Deshmoreve) M2 3523 109.92 387255.79 

2 A Mirembajtje Sip. Bari ( V. Publike) M2 52274 90.64 4738115.3 

3 A Mirembajtje Rruge+Sheshe( V. Deshmor) M2 7046 46.91 330548.25 

4 A Mirembajtje Rruge+Sheshe ( V Publike ) M2 18500 51.95 961088.02 

5 A Mirembajtje Gardh I Gjelbert  Ml 452 136.95 61901.40 

6 A Mirembajtje Drute E Rruges  Cope 150 312.18 46827.00 

7 A Mirembajtje Shkurre  Cope 200 339.89 67978.00 

8 A Gjelberim Sezonal ( Lule ) M2 678 585.23 396785.53 

9 3.278 Fv Pllaka Betoni Per Veshje Kanali M2 100 759 75900.00 

10 2.325 Meremetim Varrosh Mermeri  M2 29.4 3946 116012.40 

11 3.183/A Shtrese Zhavorri 10 Cm  M2 1000 232 232000.00 

12 1.72/P 

Fv Pllaka Betoni C  12/15 T= 5 Cm(Mbi 

Varre) M2 96 532 51072.00 

13 3.354 

Fv Tombino Me Tubo Betoni O 200 

Sh.Zhav  Ml 6 775 4650.00 

14 3.837 Rrethim I Përkohshëm  Me Kolona B/A        0.00 

      Me Rrjete Teli M2 300 1766 529800.00 

    Shuma  Leke     7,999,933 

    20% TVSh Leke     1,599,986 

    Shuma   Totale  Leke     9,599,920 

 

Nr.  Njësia Administrative Përshkrimi i Shërbimit  Shuma Lekë  

1 Njësia Orikum  Mirëmbajtje varreza  350,000 

2 Njësia Novosele  Mirëmbajtje varreza  200,000 

3 Njësia Qendër  Mirëmbajtje varreza  200,000 

4 Njësia Shushice  Mirëmbajtje varreza  150,000 

  TOTALI I NJESIVE    900,000 

Emërtimi 
Viti 2020 

Planifikuar 

Shërbimi Dekorit 3,858 

Mirëmbajtja e Varrezave Publike dhe të Dëshmorëve  9,501 

Njësite Administrative Mirëmbajtje Varreza 900 

Totali 14,259 

 

Për vlerësim buxheti 2020 – 14,259,000 leke 
 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 

përfundon) 

Gjate gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Shërbimet Publike nëpërmjet mbikëqyrësve te 

kontratës si dhe punonjësit e njësive administrative.
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Pasqyra përmbledhëse e treguesve financiarë të shërbimit të pastrimit 

 

Nr.4 Projekti : Sherbimi i 

pastrimit 

 

 Kodi: III.2.4 

Llojet e programit : K05100 – Menaxhimi i mbetjeve 

 

Funksioni : Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve 

urbane; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Shërbimi i Pastrimit në qytet do te kryhet me sipërmarrje private nëpërmjet një kontrate 3 – 
Vjeçare e cila është lidhur në datën 03.07.2020 me nr.prot. 5227/1. Kontrata merr përsipër: 

 sigurimin e nevojshëm te koshave dhe kontejnerëve për grumbullimin e mbetjeve, duke 

garantuar edhe mirëmbajtjen e tyre, me synimin qe në qendër te qytetit te bëhet i 

mundur klasifikimin e mbeturinave. 

 ne zonën me te populluar te qytetit dhe ne zonën turistike do te vendosen kontejnerë 

1.7  m3 ku ne shërbim te këtyre kontejnerëve do te vendoset ne dispozicion një 

makine teknologjike. 
 ne zona te caktuara sipas grafikut te miratuar nga autoriteti kontraktor dhe sidomos 

gjate sezonit turistik do te largohen mbeturinat 2 here ne dite. 

 distanca ne një rreze prej 3 metra linear do te pastrohet dhe do te fshihet me dore. 

 zgjerimi i sipërfaqes se pastrimit duke përfshire blloqe te reja banimi. 
 zgjerimi i hartës se vendosjes se kontejnerëve duke liruar akset qendrore prej tyre dhe 

duke i transferuar ato ne brendësi te blloqeve te banimit. 
 Sherbimi i larjes së shesheve me ujë  i cili do të kryhet gjatë gjithë vitit 4 herë në muaj. 
 Shërbimi i larjes së rrugëve sipas grafikut do të bëhet për 10 muaj. 
 Rritja e sensibilizimit qytetar për një qytet te pastër ne bashkëpunim me organizatat 

mjedisore ne qytet. 

Me fondin e planifikuar ne ketë kontrate 3-vjecare do te vijohet ne: 

 Ngarkim, transport mbeturina 51 ,100 t/vit. 

 Fshirje me mjet teknologjik   58,669,104 m2/vit. 

 Fshirje me fshese        174,067,920 m2/vit. 

 Larje rrugëve me ujë. 

 Sherbimi i larjes me ujë te shesheve  3 328 560 m2. 

 Sherbimi i larjes me presion me ujë i rrugëve kryesore 108,464,200 m2. 

 Sherbimi i lagies me ujë         108,464,200. 

 Sistemim mbeturina   (51 100 t/vit). 

Nr

. 
Përshkrimi i Shërbimeve Sasia Çmimi Njësi 

Çmimi 

Total 
Afati  

1 Ngarkim, transport mbeturina 51 100 t/vit 1550.7 leke/ton 79239324 12 muaj 

2 
Fshirje e rrugëve dhe 

shesheve 
        

2.1 a. Fshirje me mjet teknologjik 58 669 104 m2/vit  0.344 leke/m2 20182171 12 muaj 

2.2 b. Fshirje me fshese 174 067 920 m2/vit 0.4095 leke/m2 71280813 12 muaj 
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3 Larje rrugëve me ujë         

3.1 
Sherbimi i larjes me ujë te 

shesheve 
3 328 560 m2 0.1815 leke/m2 

604133 

leke 
12 muaj 

3.2 
Sherbimi i larjes me presion 

me ujë i rrugëve kryesore 
108 464 200 m2 0.087 leke/m2 9,436,385 10 muaj 

3.3 Sherbimi i lagies me ujë 108 464 200 0.0512 leke/m2 9,436,385 10 muaj 

4 Sistemim mbeturina (51 100 t/vit) 148.71 lek/t 7,599,081 12 muaj 

Çmimi Neto për 1 vit       193,895,274   

TVSH (%) për 1 vit           38,779,054   

Çmimi Total për 1 vit      232,674,328   

 

Ne njësinë Administrative Orikum do te kryhet me sipërmarrje private nëpërmjet një kontrate 

3 – vjeçare sipas analizës se mëposhtme: 

1 2 3 4 5 6 

N

r 

Përshkrimi I 

Shërbimeve 

Sasia Cmimi 

Njësi 

Cmimi 

Total 

Afati 

1 Ngarkim, transport 

mbeturina 

3650t/vit 2527.108 

leke/vit 

9,223,944 12 

muaj 

2 Fshirje e rrugëve dhe 

shesheve 

35,904,958m

2/vit 

  12 

muaj 

3 Fshirje me mjet 

teknologjik 

21,344,592 0.303988 

leke/m2 

6,488,502 12 

muaj 

4 Fshirje me fshese 9,020,688 0.477177 

leke/m2 

4,304,467 12 

muaj 

5 Larje e rrugëve me ujë 8,763,820 0.1673 

leke/m2 

1,466,150 12 

muaj 

6 Sistemim mbeturina 3650t/vit 121.99 l/t 445,265 12 

muaj 

Cmimi Neto per 1 vit                                             21,928,327  

TVSH (%) per 1 vit                                                   4,385,665  

Cmimi Total per 1 vit                                             26,313,993  
 

ii. Synimi i projektit 

 Rritja e performancës së shërbimit të pastrimit. 

 Rritja e numrit të banoreve që përfitojnë këtë shërbim duke e shtrirë këtë në të gjithë 

zonat që është e mundur nga ana infrastrukturës rrugore. 

 Plotësimi me kazanë metalike për grumbullim in e mbeturinave urbane. 

 Grafik i përmirësuar i shërbimit për mënyrën dhe kohen e nxjerrjes dhe evadimit te 

mbeturinave urbane duke synuar diferencimin mbetjeve ne burim. 

 Nxitjen e interesit për biznesin për fillimin e aktivitetit te riciklimit te mbetjeve urbane 
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b) Rezultatet e pritshme 

Për shërbimin e pastrimit te qytetit. 

 Shërbim me parametra dhe sipas standardeve për te gjithë territorin. 

 Shtimi i pikave te vendeve te grumbullimit te mbeturina për ti shërbyer me mire 

familjarit me rritjen e numrit te kazanëve. 

 Eliminimi i pikave te rrezikshme te vend-depozitimeve, duke ndërtuar xhepat ne 

trotuare. 

 Kryerjen e këtyre shërbimeve sipas grafikeve dhe frekuencave te përcaktuara nga 

investitori. 

 Fillimi i diferencimit te mbetjeve urbane qe ne burim dhe grumbullimi tyre ne orare te 

përcaktuar sipas një grafiku paraprak. 

 Fillimi i interesimit nga biznesi për procesin e riciklimit. 

 Për shërbimin e Pastrimit ne Njësite Administrative. 

 Kryerja e shërbimit te grumbullim transportit te mbeturinave ne te njëjtat standarde si 

ne qytet. 

 Kazanë metalike ne pikat e grumbullimit te mbeturina duke rritur rendimentin e punës, 

duke eliminuar problemet mjedisore si dhe shërbim me standarde. 

 Rritja e numrit te përfitueseve te shërbimit ne pjesën me te madhe te njësive 

administrative. 

 

c) Aktoret e mundshëm d) Kontributet e mundshme ne projekt 

 

Operatori qe kryen ketë shërbim për qytetin. 

Operatori qe do marre sipërmarrjen e re. 

Grupi i punës qe do kryeje monitorimin e 

shërbimit te pastrimit. 

 

 

Buxheti i Bashkisë 

Bashkia Vlorë ka lidhur kontratën nr.6483 prot datë 30.07.2020 më Shoqërinë “REJ” sh.p.k. 

me NIPT J93711608Q, me objekt “Shërbimi i pastrimit të Njësive Administrative Qendër, 

Novoselë, Shushicë të Bashkisë Vlorë”, e cila do të fillojë nga zbatimi në datë 01.08.2020, me 

afat 32 muaj. 

 

1 2 3 4 5 6 

Nr. Përshkrimi i Sherbimeve Sasia Cmimi Njesi Cmimi Total Afati 

1 Sherbimi i Pastrimit të Njesive 

Administrative Qendër, Novoselë, 

Shushicë të Bashkisë Vlorë 

1 2,046,732 24,560,792 12 

muaj 

Cmimi Neto                                                       24,560,792  

TVSH (20%)                                                       4,912,158  

Cmimi Total                                                      29,472,951  
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Në kontratë janë përcaktuar sasitë e fshirjes dhe të heqjes së mbetjeve urbane sipas tabelës së 

mëposhtme: 
Nr. Njesia 

Administrative 

Grumbullim, 

transport 

mbeturinash 
t/dite 

Grumbullim, 

transport 

mbeturinash 
t/muaj 

Grumbullim, 

transport 

mbeturinash 
t/vit 

Fshirje 

m2/3dite 

Fshirje 

m2/muaj 

Fshirje/vit 

1 Novosele 15.57 467.1 5,605 254,000 2,540,000 30,480,000 

2 Qender 15.9 477.2 5,726.4 55,000 550,000 6,600,000 

3 Shushice 8.69 260.7 3,128.4 3,200 32,000 384,000 

 TOTALI 40.164 1205 14,460 312,200 3,122,000 37,464,000 

 

1. Pastrimi Urban Njësia Administrative Qendër 

1 Heqja dhe transporti i mbeturinave urbane në vendin e hedhjes së caktuar, cdo 3 ditë në 

javë, ose 10 herë në muaj. 

2 Përshkrimi i shërbimit : 

a. Punëtorët e pastrimit kanë për detyrë të heqin mbeturinat e lokaleve, hoteleve dhe 

familjeve që ndodhen përgjatë bregdetit të Nartë-Zvërnec. 

b. Pas ngarkimit të mbeturinave në makina do të kryhet transporti i tyre në pikën e hedhjes 

së mbeturinave të caktuar nga Njësia Qendër. 

c. Pastrimi dhe transporti i mbeturinave do të bëhet cdo 3ditë në javë, ose 10 herë në muaj. 

d. Distancat e secilit fshat nga pika e grumbullimit te mbeturinave ne Vlore (sipas 

planimetrive dhe tabelave perkatese): 

 Hoshtime   - 11,7 km 

 Panaja    - 10,5 km 

 Bestrove   - 7,7 km 

 Babice e Madhe  - 5,0 km 

 Babice e Vogel  - 8,0 km 

 Kerkove   - 11,0 km 

 Xhyherine   - 8,0 km 

 Sherishte   - 8,6 km 

 Kanine    - 5,0 km 

 Zvernec   - 7,5 km 

 Narte    - 6,3 km 

 

e. Sipërfaqe që fshihen janë 55,000 m2 (sipas planimetrive dhe tabelave përkatëse) 

 

 

2 PASTRIMI URBAN NJËSIA ADMINISTRATIVE SHUSHICË 

 

1 Heqja dhe transporti i mbeturinave urbane në vendin e hedhjes së caktuar, cdo 3 ditë në 

javë, ose 10 herë në muaj. 

2 Punëtoret e pastrimit kanë për detyrë të heqin mbeturinat e lokaleve dhe familjeve që 

ndodhen në fshatrat e Njësisë Administrative Shushicë. Pas ngarkimit të mbeturinave në 

makina do të kryhet transporti i tyre në pikën e hedhjes së mbeturinave të caktuar. 

Pastrimi dhe transporti i mbeturinave do të bëhet cdo 3 ditë në javë, ose 10 herë në 

muaj. 
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3 Pikat e grumbullimit në Njësinë Administrative Shushicë: 

1 Fshati Risili km 7.1 8 pika 

2 Fshati  Çeprat km 9.5 2 pika 

3 Fshati Bunavi km 11.8 2 pika 

4 Fshati Grabian km 12.5 3 pika 

5 Fshati Llakatund km 13.5 8 pika 

6 Fshati Shushice km 13.5 7 pika 

7 Fshati Mekat km 15.5 3 pika 

8 Fshati Drithas km 18 6 pika 

9 Fshati Beshisht  km 20 
1 pika 

      4     Sipërfaqe që fshihen janë 3200 m2 vetëm në qendër të Njësisë Administrative 

 

                           3. PASTRIMI URBAN NJËSIA ADMINISTRATIVE NOVOSELË 

1 Heqja dhe transporti i mbeturinave urbane në vendin e hedhjes së caktuar, cdo 3 ditë në 

javë, ose 10 herë në muaj. 

2 Punëtorët e pastrimit kanë për detyrë të heqin mbeturinat e lokaleve dhe familjeve që 

ndodhen në fshatrat e Njësisë Administrative Novoselë. Pas ngarkimit të mbeturinave në 

makina do të kryhet transporti i tyre në pikën e hedhjes së mbeturinave të caktuar. Pastrimi 

dhe transporti i mbeturinave do të bëhet cdo 3 ditë në javë, ose 10 herë në muaj. 

3 Njesia Administrative Novosele ka te instaluara ne total 43  konteniere dhe 53 pika te 

tjera  ne hapesiren e 12 fshatrave, perkatesisht: 

Fshati Novosele km 20 11 pika 

Fshati Dellenje km 34 6 pika 

Fshati Delisuf km 32 8 pika 

Fshati Bishan km 24 10 pika 

Fshati Poro km 31 7 pika 

Fshati Fitore km 22 11 pika 

Fshati Mifol km 16 6 pika 

Fshati Akerni  km 13 8 pika 

Fshati Aliban  km 17 7 pika 

Fshati Skrofotine km 15 6 pika 

Fshati Cerkovine  km 12 6 pika 

Fshati  Trevllazer  km 7 
9 Pika 

 

4 Sipërfaqe që fshihen janë 254,000 m2 

 Ne fshatin Novosele 18,000m2. 

 Ne fshatin Bishan 8,000m2. 

 Ne fshatin Fitore 16,000 m2. 

 Ne fshatin Poro 6,400 m2 . 

 Ne fshatin Delisuf 5,600 m2. 

 Ne fshatra te tjerë sipas nevojave 200,000 m2 (Dellenje + Mifol + Aliban + 

Akerni + Cerkovine + Skrofotine + Trevllazer). 
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Bazuar në shërbimet e përcaktuara në kontratëm Administratorët e Njësive Administrative 

përfituese Novoselë, Qendër, Shushicë, Bashkia Vlorë, do të kryejnë kontrollin dhe realizimin e 

kontratës për territorin e tyre, të cilët do ti raportojnë me shkrim në Drejtorinë e Investimeve, 

Strehimit dhe Transportit (Drejtoria e Shërbimeve). Drejtoria pasi mbledh raportimet mujore nga 

cdo Njësi Administrative mbi shërbimet e realizuara në territorin e tyre, harton situacionin mujor 

i cili nënshkruhet prej Drejtorit, Kryetarit të Bashkisë dhe Kontraktorit. 

 

e) Shpenzimet e llogaritura 

     

 Kontrata Vlore   232,674 

 Kontrata Orikum   26,314 

 Pastrim Njësi Administrative   29,473 

   Totali 1 288,461 

  Detyrime te 2020       

  Inflacion Kontrata Vlore 2020   3,011  

  Detyrime Kontrata Vlore     58,500 

 

 Totali i shpenzimeve 349,972 

 

Për vlerësim buxheti 2021 – 349,972 mije leke 

 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon 

 

Gjate gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit:  

 

Shërbimet Publike nëpërmjet 

mbikëqyrësve te kontratave.  

 

 

Ndërmarrja Publike Bashkiake për Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve Urbane te 

Bashkisë Vlore 

 

Nr.5 Projekti : Sherbimi i Pastrimit 

Kodi: III.2.5 

Llojet e programit : K05100 – 

Menaxhimi i mbetjeve 

Funksioni : Mbledhja, largimi dhe 

trajtimi i mbetjeve urbane; 

a) Përshkrimi i shkurtëri projektit 

i. Situata 

Ne baze te VKB nr. 36, date 28.03.2019 eshë  ngritur dhe ka filluar funksionimin Ndërmarrja 

për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane ne Bashkinë e Vlorës. 

 

Objektivi i përgjithshëm i Programit është krijimi i një sistemi të qëndrueshëm të Menaxhimit të 

Mbetjeve të Ngurta (MMN), në përputhje me Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Integruar 

të Mbetjeve dhe standardeve shqiptare të harmonizuara me standardet mjedisore të BE-së. Nga 
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njëra anë, kjo kërkon investime të duhura në infrastrukturën MMN si dhe nga ana tjetër, 

zhvillimin e strukturave institucionale dhe organizative të afta për të menaxhuar objektet e reja 

në mënyrë profesionale. Objektet e reja të MMN që do të dizenjohen dhe zhvillohen me 

mbështetjen financiare të Bankës Gjermane KfË janë vend depozitimi sanitar, një impiant për 

ndarjen e mbetjeve dhe një njësi kompostimi, që do të bëhen plotësisht funksionale në vendin e 

caktuar në Sherishtë. 

Ndërmarrja do të jetë përgjegjëse për mbikëqyrjen e ndërtimit dhe komisionimit të Landfillit  

sanitar, me të gjitha proceset dhe pajisjet në vend (duke përfshirë ndarjen dhe kompostimin) të 

vendosura në vendin e caktuar pranë Sherishtës. Për më tepër, do të sigurojë 

 funksionimin efektiv dhe efikas të këtyre objekteve sipas ligjeve dhe njohurive 

bashkëkohore; 

 monitorimin dhe kontrollin mbi pranimin e mbetjeve, mbajtjen e të dhënave nga peshorja 

e landfillit, dhe menaxhimin e performancës së ofrimit të shërbimeve sipas planeve 

operacionale; 

 analiza të rregullta mbi sasinë e mbetjeve dhe standardet e cilësisë, dendësinë dhe 

balancën e vëllimeve të mbetjeve rajonale; 

 trajnimi efektiv dhe kualifikimi i stafit të përfshirë në ofrimin e shërbimeve; 

 mbështetje në programet e ndërgjegjësimit publik dhe proceset e komunikimit për 

çështjet mjedisore dhe reduktimin e mbetjeve. 

ii. Synimi i projektit 

 

Ndërmarrja do të trajtojë dhe përpunojë mbetjet bashkiake të cilat përfshijnë mbetjet shtëpiake, 

mbetjet jo të rrezikshme tregtare, industriale dhe institucionale të cilat grumbullohen brenda 

skemave të mbledhjes së menaxhimit të mbetjeve bashkiake,  sipas standardeve kombëtare dhe 

ndërkombëtare për trajtimin e mbetjeve dhe ruajtjen e mjedisit. 

 

b) Rezultatet e pritshme 

 

1. Ndërtimi i Landfilld te Sherishtes. 

2. Rehabilitim i fushës ekzistuese te mbetjeve ne Vlore dhe Orikum 

3. Ndërgjegjësim i komunitetit për ndarjen ne burim 

 

c) Aktoret e mundshëm d) Kontributet e mundshme ne projekt 

Ndërmarrja e Menaxhimit te Mbetjeve Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

Pozicioni NR Klasa 
Paga 

Individuale 

 Shtesa për 

pozicion  

Drejtor 1 IIB 14,000 + 2% 72,000 

Specialist 3 IVA 14,000 + 2% 46,000 
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Shpenzime Operative  

 

Nr. EMERTIMI NJESIA SASIA CMIMI     VLERA 

1 Mirembajtje, taksa, kolaudim mjete leke     162,000 

2 Sherbime transporti      218,900 

  

 
Karburant per 2 makina      litra 1,296 150 194,400 

  Lubrifikant e mallra te tjere ndihmes      leke   24,500 

       

     3 

Kancelari ,softëare, aktivitete me 

publikun 
  leke   1,000,000 

 4 Shpenzime te tjera  leke   1,417,023 

 TOTAL SHPENZIME     2,797,923 

 Shpenzime kapitali    570,000 

1 Kompjuter      leke 3 150,000 450,000 

2 Printer,skaner,fotokopje    leke  1  120,000 120,000 

      

 

Bazuar ne Ligjin Nr.20/2017, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas Ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë, Përfaqësuar nga Ministria e Financave, “Huamarrësi”, 

dhe KFË Frankfurt Am Main, “KFË”, për programin e menaxhimit të Mbetjeve të 

ngurta, Rajoni Vlorë”, Vendim i Keshillit Bashkiak Vlore nr. 42, date 01.06.2017 

“Për miratimin e marrëveshjes se veçante te nenhuazimit, ne kuader te marrëveshjes 

se huase, per programin e menaxhimit te mbetjeve te ngurta” si dhe Marreveshjes 

se Nenhuase dhe Marrëveshja e Kanalizimit per programin e "Menaxhimi i 

Mbetjeve 

te Ngurta" (Rajoni Vlore)", Bashkia Vlore bazuar ne komunikimet me Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomise ne lidhje me huane NR. 2794,. BMZ‐NR. 2013 664 59 

planifikon shpenzimet e mëposhtme për vitin 2021.  

 

Data e këstit  Principal Interest Komisione  Total  

12-30-2019 0.00 121.79 1,474.63 1,596.42 

06-30-2020 0.00 243.94 1,449.18 1,693.12 

12-30-2020 0.00 1,625.10 1,154.73 2,779.83 

06-30-2021 0.00 3,054.40 863.67 3,918.07 

12-30-2021 57,100.00 5,142.11 428.73 62,670.84 

TOTALI 57,100.00 10,187.34 5,370.94 72,658.28 

 

Ne baze te marreveshejes se firmosur nga Ministria e Financës dhe Ekonomise me KFW norma 

e interesit është fikse prej 1.25% 



BashkiaVlorë Buxheti2020 BashkiaVlorë Buxheti 2021 

79 

 
 
 

 

 

Emërtimi Planifikuar 

Paga 4,124 

Sig. Shoqërore 689 

Shpenzime operative 2,798 

Shpenzime kapitali 570 

Totali  8,181 

Principali i kresdise (166) 7,138 

Interesi + komisioni (651) 1,945 

Totali 17,264 

 

Për vlerësim buxheti 2021 – 17,264 mije leke 

 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 

përfundon 

Gjate gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Ndërmarrja Publike Bashkiake për 

Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve Urbane te 

Bashkisë Vlore 

 

 

Pasqyra përmbledhëse e treguesve financiarë të shërbimit të mirëmbajtjes së sipërfaqeve 

të gjelbërta në qytetin e Vlorës 

 

Nr.6 Projekti : Shërbimi i Mirëmbajtjes 

së Sipërfaqeve të Gjelbërta 

 

 Kodi: III.2.6 

Llojet e programit K05110: Shërbimet 

Publike 

 

Funksioni : Parqet, lulishtet dhe hapësirat e 

gjelbra publike; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

 

Gjate vitit 2021, Bashkia Vlorë për shërbimin e gjelbërimit ne baze te inventarit te sipërfaqeve 

te gjelberta, i cili do te mbulohet nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Sektori i Gjelbërimit, 

bazuar ne VKB nr. 56, date 30.05.2019. 

Emërtimi Nj.m. Sasia 

Koef/njes

i Lekë 

Blerje Stola Cope 30 15.000 450 

Blerje lulesh sezonale cope 10000 80 800 

Blerje lulesh per ambiente 

te brendeshme cope 30 1700 

                 

51 

Kompozime per tavoline copë 50 5000 250 

Blerje fare bari kg 2500 1000 2,500 
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Blerje dru dekorativ te 

ndryshme rrenje 50 10000 500 

Blerje pleh 

kimik(Nitrat,NPk) kv 10 5000 50 

Blerje pleh Organik kv 10 4000 40 

Blerje Humusi 

Thase(70 

liter) 100 1200 120 

Blerje Pesticide te 

ndryshme kg 145 2600 377 

VEGLA PÜNE    9,307.1 

Fshesa       cope 30 150 

            

4500 

Bishta fshese cope 30 150 4500 

Lopata për mbeturina cope 10 450 4.5 

Bishta lopate cope 10 200 2 

Kosoro Ferrash cope 10 800 8 

Bishta Kosorosh cope 10 700 7 

Kosoro bari cope 5 1000 5 

Bishta kosorosh bari cope 5 700 3.5 

Goma mishi per karro dore cope 10 1500 15 

Bela cope 10 500 5 

Bishta belash cope 10 200 2 

Krehera cope 10 500 5 

Bishta kreherash cope 10 200 2 

Gersher te vogla krasitje cope 10 2500 25 

sopata cope 3 800  2.4 

Bishta sopate cope 10 200 2 

cfurqe cope 5 600 3 

Bishta cfurqe cope 10 200 2 

tranxha cope 8 8000 64 

Shkalle 3-she cope 5 11000 55 

 shyeter cope 10 500 3.5 

Bishta shyeteri cope 10 200 2 

Rrul per ngjeshje toke cope 1 10000 10 

Kalistira cope 15 400 6 

Bishta kalistilash cope 30 200 6 

Çekan i madh cope 2 500 1 

Çekan i vogel cope 4 250 1 

Sqepar cope 2 600 1.2 
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Sharra Dore cope 10 3,500 35 

Pompe uji me benzine cope 1 29000 29 

Paisje Hidraulike 

+Elektrike    225.2 

Valixhe hidrauliku cope 2 6000 12 

Bashkues § 32-32 cope 50 230 11.5 

Bashkues §25-32 cope 30 200 6 

Tubo me pika  meter 1000 20 20 

Sprucator te vegjel gjysem 

hene cope 50 450 22.5 

Sprucator te medhenj cope 50 2700 135 

Bashkues ¾ me dalje 20 cope 100 150 15 

Gozhde kg 8 150 1.2 

Tel per lidhje binaresh kg 10 200 2 

Mirmbajtje Stolash    3555.25 

Troko cope 1 2500 2.5 

Gur fresibel i vogel cope 1 2500 2.5 

Çimento kv 2,5 900 2.25 

Rere e lare M3 1 1500 1.5 

Hekur §8  shufra 10 150 1.5 

mistri cope 4 300 1.2 

Malle cope 5 400 2 

Nivel cope 2 650 1.3 

Disqe per gur fresibel cope 15 80 1.2 

Disqe per prerje derrasash cope 10 350 3.5 

Ballandez m 50 6500 325 

Llampe sharre hekuri cope 20 50 1 

Sharre muratori cope 2 600 1.2 

Boje per lyerje stolash liter 250 250 62.5 

derrase M3 30 500 15 

Bollona cope 20000 20 400 

Zhavor+gelqere M3 1.5 800 1.2 

Uniforma+benzine+nafte copë    

Çizme pale 80 900 72 

Mushama shiu cope 80 1500 120 

dorashka pale 3500 80 280 

kominoshe cope 120 1920 230.4 

Bluza polo cope 120 1080 129.6 

xhakete cope 120 1920 230.4 
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perparese cope 60 1300 78 

Jelek fosforishent cope 160 600 96 

Kominoshe për rpërkatje cope 5 1000 5 

Maskë me filtër carbon copë 15 1500 22.5 

Qese te zeza per mbeturina role 2000 210 420 

Qese te zeza per mbjellje 

fidanesh kg 50 250 12.5 

Fill per makina korrese m 4000 50 200 

Vaj mishell litra 100 1200 120 

Vaj per makina me kosh litra 20 800 16 

Nafte litra 200 137.5 27.5 

Benzine litra 5000 134 670 

SHERBIME    850 

Energji     50 

Ujë    800 

Te tjera(riparime mjetesh 

motorike &pompa uji)

     300 

Vendosje sistem alarmi 

kamera tek fidanishjtja    250 

Ambjent dhome 

ndërrimin e teshave te 

punëtorëve    180 

TOTAL SHPENZIME     19,806 

     

INVESTIME    2,000 

Makineri transporti 

vetshkarkuese cope 

                   

1 

                           

1,650,000                                                                                                                                                                                                                                                                                   1,650 

Makine korrese me timon cope 1 350,000 350 

Blerje pemë dekorative, 

rrape cope   6,000 

TOTAL INVESIME    8,000 
 

ii. Synimi i projektit 

Të rritet cilësia e jetës së qytetarëve dhe rritja e konkurrueshmërisë së territorit të bashkisë. 

Rritja e cilësisë së shërbimit për sipërfaqet e gjelbërta, nëpërmjet përmirësimit dhe 

rikompozimit të sipërfaqeve të gjelbërta ekzistuese dhe zgjerimit të tyre. 

b) Rezultatet e pritshme 

Shërbim me parametra cilësore për  218736  m2 sip.Bari ne te gjitha lulishtet ku realizohet ky 

shërbim. 

Mirëmbajtja e11540   dru dekorativ,6264  rrenje shkurre dekorative,925 rrenje Palma,11951 ml 

Bordure 



BashkiaVlorë Buxheti2020 BashkiaVlorë Buxheti 2021 

83 

 
 
 

 

Mbjellja e luleve sezonale 3452 m2 

Mirëmbajtjen e te gjitha lulishteve te shkollave e kopshteve  sipas inventarit 

c) Aktoret e mundshëm d) Kontributet e mundshme ne projekt 

Ndërmarrja e Shërbimit Publik.  

Grupi i punës qe do kryeje monitorimin e 

shërbimit te gjelbërimit. 

Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

Pozicioni NR Klasa 
Paga 

Individuale 

 Shtesa për 

pozicion  

Pagat  

Përgjegjës 1 IIIA/1 14,000 + 2% 54,600 907,200 

Financier/Inxhinier 1 IVA 14,000 + 2% 46,000 804,000 

Sektori I Gjelbërimit 88     36,000 38,016,000 

     39,727,200 

Fondi i vecante 5%     1,986,360 

Oret jashte orarit     744,000 

     42,457,560 

 

 

Shpenzimet për çdo aktivitet Planifikuar 

000/lekë 

Paga         42.458 

TOTAL PAGA 42,458 

Sig. Shoqërore 6,760 

Shpenzime operative 19,806 

Investime 8,000 

TOTALI 77,024 

 

 

Për vlerësim buxheti 2021 – 77,024,000 leke 

f) Periudha e zbatimit  

1 janar – 31 Dhjetor 2021 

Gjate gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit:  

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike 
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SUBVENCION SH.A. UJËSJELLËS KANALIZIME VLORE 

 

Nr. 

7 

Projekti: Menaxhimi i sistemit te 

ujërave të zeza 

Kodi:III.2.7 

Lloji i programit: K05200 - Menaxhimi i 

ujërave të zeza 

Menaxhimi i ujerave të zeza 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Nga “Ujësjellësi SHA” Vlorë, ka nisur ne Gusht 2015, te mbledhë tarifën për largimin e 
përpunimin e ujerave te ndotura ne zbatim te vendimit te ERE nr.22 date 30.04.2013, për 

caktimin e tarifës se mirëmbajtjes se ujerave te zeza, e cila është 11 lekë/m3 për familjaret dhe 

13 lekë/m3 për subjektet tregtare. Këto tarifa parashikojnë të ardhurat e mëposhtme per vitin 

2021 sipas tabeles.  

 

Nr. 

 

Përshkrimi 

 

Njësia  

 

Faturim 

 

Arketimi 

Korent 

Arketimi+Debi 

12 

mujor 

1 Buxhet Leke  5,296,160 4,421,517 9,717,677 

2 Privat Leke 9,191,240 5,138,827 14,330,067 

3 Popullat Leke 58,067,880 33,256,377 91,324,257 

TOTALI Leke 72,555,280 42,816,721 115,372,001 

 

Duke u bazuar në të ardhurat e mësipërme ndërmarrja parashikon edhe shpenzimet e 

mëposhtme të këtij sektori. 

Shpenzime Personeli – 70.664 

Shpenzime Operative – 76,508 

Shpenzime Totale – 147.172 

Ne vlerën totale te shpenzimeve perllogariten dhe kostot per operimin e Impiantin e trajtimit 

te ujrave te ndotura   te cilat  për  vitin 2021 jane  me  te  larta  pasi kostot e  mirembajtjes  pas  

dorezimit  perfundimtar do  te  perballohen nga  shoqeria . 

II. Synimi i projektit  

Rritja e lidhjeve të popullsisë urbane dhe rurale me rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza 
Rritja e përqindjes së popullsisë të lidhur me rrjetin e grumbullimit të ujërave të zeza, i cili 

është i lidhur me një impiantin e përpunimit 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

Mirëmbajtja e vazhdueshme e kanalizimeve të ujërave të ndotura. 

Pastrimi i pusetave, përfshirë edhe riparim in ose zëvendësimin e kapakëve të dëmtuar ose të 

vjedhur. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e përqindjes së popullsisë të lidhur me rrjetin kryesor të grumbullimit të ujërave të zeza, 
i cili në rastin e zonës së Vlorës dhe Orikumit, është i lidhur me një impiant përpunimi të 

këtyre ujërave të ndotura. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
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Drejtoria e shërbimeve publike dhe 

Infrastrukturës 

Sha. Ujësjellës Kanalizime Vlore 

Njësitë Administrative 

 Sha. Ujësjellës Kanalizime Vlore 

Abonentët (familjarë dhe biznes) 

Sha. Ujësjellës Kanalizime Vlore 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  

Te ardhurat e llogaritura janë te ardhura nga faturimi dhe pastrim i gropave septike. 

Ne zërin shpenzime janë përfshire Paga, sigurime, energji, mirëmbajtje, karburant 

dhe mirëmbajtje mjete transporti etj. 

Nga analiza e te ardhurave dhe shpenzimeve për ketë njësi, fondi i parashikuar për 

subvencion ne mbulim te këtij funksioni  duhet   te  ndryshoje  pasi   dhe  kostot  jane  me  te 

larta. Grupi i punës ti lere detyre Administratorit te SH.A. Ujësjellës Kanalizime Vlore te 

rrisë te ardhurat dhe te hartoje planin e masave për uljen e kostove, duke marre parasysh dhe 

subvencionin e dhëne nga Këshilli i Bashkisë. 

Nga sa me lart, nevojitet parashikimi i një fondi prej 31,780 mijë lekë: 

Subvencioni i Bashkisë (147,172 – 115,372 = 31,780) 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  

 

 

Pasqyra përmbledhëse e treguesve financiarë të ndërmarrjes së shërbimeve publike 

 

Nr.8 Projekti : Ndërmarrja e 

Shërbimeve Publike  

 Kodi: III.2.8 

Llojet e programit K06260: Shërbimet 

Publike 

Funksioni : Shërbime publike vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

 Paga, shtesat mbi paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore për punonjës 

mbështetës shërbimi,mirëmbajtje,roje, etj. 
Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli, do të bazohet tek numri i punonjësve dhe 

nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë, në përputhje me aktet nënligjore në 

fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Paga, shtesat mbi pagat e 

punonjësve do bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1619, datë 02.07.2008, 

“Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive te qeverisjes vendore, për efekt page 

dhe caktimin e kufijve te pagave te punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, 

ndryshuar me V.K.M Nr.518, datë 16.08.2012, ndryshuar me VKM Nr. 586, date 

17.07.2013. 
 
 Shpenzime operative 

Ndërhyrje komplekse të cilat synojnë krijimin e një infrastrukture rrugore bashkëkohore 

mbi dhe nëntokësore.   

ii. Synimi i projektit 

 Vendosja e tabelave informuese për destinacionin; 
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 Sistemimi i rrugëve të brendshme dhe vendosja e sinjalistikës së nevojshme; 

 Riparim e i trotuareve; 

 Rikonstruksioni i plotë i rrjetit rrugor ekzistues nëpërmjet zgjerimit, asfaltimit, 

rikonstruksionit të trotuareve, infrastrukturës nën e mbitokësore, të të gjitha rrugëve ekzistuese 

kryesore dhe sekondare,  

 Ndërtimi i Rrugëve të reja,  

 Ndërhyrjet në blloqe banimi, rrugë parësore dhe dytësore.  

 Studime dhe projektime për objekte të reja apo dhe për rikonstruksione,  

Mirëmbajtje e infrastrukturës rrugore (asfaltim, shtrim trotuaresh, vendosje bordurash) dhe KUB 

b) Rezultatet e pritshme 

Programi i infrastrukturës rrugore parashikon ndërtimin, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e 

vazhdueshme të rrugëve kryesore, segmenteve rrugore dhe nyjeve, si dhe rehabilitimin e blloqeve 

të banimit, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve për komunitetin. 

 Sinjalistikë e përmirësuar 

 Rruge të brendshme dhe trotuare t e rehabilituara me sinjalistikat përkatëse; 

 Rrjeti i ndriçimit publik i përmirësuar; 

 Ambiente rekreative 

c) Aktoret e mundshëm d) Kontributet e mundshme ne 

projekt 

Bashkia Vlore 

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike 

Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzime për Paga 

Pozicioni NR Klasa Paga Individuale  Shtesa për pozicion  Paga  

Drejtor 1 IIB 14,000 + 2%                71,300  1,107,600 

Përgjegjes 8 IIIA/1 14,000 + 2%                54,600 7,257,600 

Financier/Inxhinier 7 IVA 14,000 + 2%                46,000 5,628,000 

Punonjës 12 IVB 14,000 + 2%                38,000  8,496,000 

ND/MB 89                  39,000  49,662,000 

Fondi i vecant 5%     3,607,560 

Oret jashte orarit      1,000,000 

Totali     76,758,760 

Gjelbërimi 90                  36,000  

 

Shpenzime Operative  

Nr EMERTIMI NJESIA SASIA CMIMI VLERA 

1 Shtypshkrime kanceleri leke     960 

2 Materiale e sherbime speciale leke     830 

  Rroba pune pale 90 4300 387 

  Cizme  " 78 800 63 

  Këpucë " 86 2040 180 

  Dorashka " 2000 100 200 

3 Vegla pune leke     800 
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4 Sherbime leke     440 

  Energji lekë 17,860 16.8 300 

  Uje m3 450 87.6 40 

  Telefon, internet muaj 12 7,333 88 

  Sherbim postar " 12 1000 12 

5 Sherbime Transporti leke      

  Karburant  litra 51,120 156     8,000 

  Pjese kembimi, Bateri, Goma leke   1,500 

  Vaj, Alkol, Graso, Antifrize "   600 

  Rip.automjete  "   2,000 

  Mjete me qira "   960 

6 Shpenzime per mirembajtje leke      

  Boje fosforeshente litra 10,000 350 3,500 

  Dylent " 2,500 300 750 

  Asfaltobeton ton 1250 12000 15,000 

  Prajmer litra 1000 300 300 

  Zgara hekuri+Profile hekuri& Çimento lekë   500 

  Pllaka trotuari& Bordura lekë   1,000 

  Beton m3 194  7200 1,400 

  Dërrasë m3 2 50000 100 

  Rere e lare m3 200 1500 300 

  Stabilizant& Çakell makinerie 5 - 10 lekë   1,420 

  Sinjalistike copë 250 6000 1,500 

 Rerebituminoze ton 1000 4000 3,000 

  Plugim plazhi 14 herë plugime 12 40000 480 

  Shpenzime për D.D.D lekë     2,500 

 7 Shpenzime te tjera(kronike tel.etj) lekë     2,000 

8 Udhetim e dieta lekë     50 

9 Sherbime te tjera lekë     1,000 

           10 Sigurim pasurie "     300 

           11 Taksa rregjistrimi e kolaudimi "     500 

12 Sherbim i ruajtjes objekteve "     3,900 

13 
Blerje materialesh per sistemimin e 

lulishtes “Kali i Trojes” 
   4,000 

 TOTAL SHPENZIME     61,590 

 13  INVESTIME          9,880 

 Rikonstruksion i sheshit te Ish Parkut    3,000 

 
Blerje pajisje kompjuterike(Printer-

fotokopjo+skaner) 
   960 

 
Sherbime Profesjonale - Projektim 

mbikqyrje  kolaudim 
   2,000 

 Pajisje GPS (set komplet)    2,000 

 Pajisje zyra – karrige rafte kondicionere           960 
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 Makine dezinfektimi per sektorin e DDD    960 

 

Normativat e harxhimit te karburantit dhe lubrifikant për mjetet 

       Sasia e Karburantit  Lubrifikim 

NR  E M E R T I M I  Njesi N.Mujore VJETORI % 

1 Skrep  Litra 650 7800 3 

2 Bot IVEKO uji Litra 450 5400 2 

3 Auto 7 ton karroceri UNHCR Litra 400 4800 2 

4 Iveko veteshkarkuese 3 ton Litra 260 3120 2 

5 Opel Frontera Litra 250 3000 2 

6 Kompresor ajri Litra 80 960 2 

7 Prerese asfalti Litra 40 480 1 

8 Makine vijezimi Litra 50 600 1 

 9 Makine veteshkarkuese 20 ton Litra 550 6600  2 

10 Vibrator  ngjeshes Litra              50         600 2 

 Rul  ngjeshes Litra       100            1200             2 

 Ford  tranzit   AA 108VR Litra 300 3600 2 

 Ford  tranzit  AA041XH Litra 300 3600 2 

 Skrep   JCB Litra 300 3600 2 

 Bobcat Litra 200 2400 2 

 Land  Rover    Litra 280 3360 2 

 TOTAL Litra  51120  

 

Shpenzimet për çdo aktivitet Planifikuar 

000/lekë 

Paga 76,759 

TOTAL PAGA 76,759 

Sig. Shoqërore 12,300 

Shpenzime operative 61,590 

Investime 9,880 

Totali  160,529 

 

Për vlerësim buxheti 2021 – 160,529 leke 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 

 

Gjate gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit:  

 

Shërbimet Publike nëpërmjet 

mbikëqyrësit te kontratës.  
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Sherbimi i Ndriçimit Rrugor 

Nr.9 Projekti : Mirëmbajtja e Sistemit te 

Ndriçimit Publik të qytetit dhe njësive 

administrative 

Kodi: III.2.9 

Llojet e programit: K06440. Shërbimet Publike  

  

Funksioni: Ndriçimi i mjediseve publike 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Shërbimi i ndriçimit publik të qytetit.  

  

 Ndriçimi publik në Nj.A. dhe Qytet, përfshin rrjetin e ndriçimit të shpërndarë si më poshtë:  

• ndriçimi i rrugëve kryesore dhe dytësore  

• ndriçimi i shesheve  

• ndriçimi i parqeve dhe lulishteve  

 

Asetet në dispozicion të shërbimit të ndriçimit publik për qytetin janë:  

• Numri i pikave të furnizimit të energjisë (kabinave elektrike) që kanë kontratë 209 copë 

aktive, 25 copë te ngrira. 

• Numri i ndriçuesve të instaluar 5500 copë  

 

Në territorin urban të qytetit ka 3 lloje shtyllash:  

• dekorative: të cilat gjenden në zonat pedonale dhe disa nga parqet e qytetit;  

• çeliku: pothuajse të gjitha të zinkuara, përbëjnë pjesën dominuese të shtyllave që shërbejnë 

për ndriçimin e qytetit;  

• betoni: shtyllat i përkasin OSHEE, por ndriçuesit janë të Bashkisë.  

  

Shërbimi për mirëmbajtjen e rrjetit administrohet nga Drejtoria e Investimeve Publike, Strehimit 

dhe Transportit. Sektori i mirëmbajtjes së shërbimit të ndriçimit të qytetit përbëhet nga:  

Përgjegjës sektori, 7 elektricistë, 2 shoferë manovrator vinçi me kosh, 1 puntor ndriçimi.  

 

Mirëmbajtja realizohet me të ardhurat e Bashkisë, që mbulojnë: shpenzimet për blerje materiale 

të ndryshme për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik të cilat planifikohen çdo vit në bazë të preventivave 

dhe miratohen në buxhetin e Bashkisë. Këto materiale magazinohen dhe tërhiqen nga punonjësit 

e shërbimit të ndriçimit sipas nevojave gjatë gjithë vitit.  

  

Në njësitë e tjera administrative situata e ndriçimit është si më poshtë:  

• Nj.A. Shushice: Në Shushice dhe Fshatrat  janë te instaluar 90 ndriçues,  

• Nj.A. Qëndër: Në Kanine ka 35 shtylla. Në Narte ka 40. Ne Babic ka 35.  

• Nj.A. Orikum: Në Orikum dhe ne Fshatrat ka 310 Ndricues.  

• Nj.A.Novosele: Në Novosele dhe ne Fshatrat ka 270 Ndriçues.  

• Zëvendësim ndriçuesish të dalë jashtë përdorimit dhe të thyer 300 ndriçues 

 

Në qytetin e Vlorës dhe NJ.A.Orikum në kuadër të ndërhyrjeve dhe investimeve  në blloqet e 

banimit në vitin 2020 janë shtuar rreth 50 shtylla të reja.  

 Shpenzimet për pagesat e ndriçimit rrugor për qytetin dhe njësitë administrative  
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Në fillim të vitit në buxhet parashikohen shuma për pagesën e energjisë elektrike në bazë të fuqisë 

së instaluar. OSHE faturon çdo muaj 145 kontratat e furnizimit me energji. Për çdo problem në 

lidhje me faturimin bëhet verifikimi në terren. 

 

ii. Synimi i projektit 

 

Mbajtjen në efiçiencë të rrjetit të ndriçimit publik dhe menaxhimin me efektivitet si dhe pagesën 

për energjinë e shpenzuar nga rrjeti i ndriçimit publik 

b) Rezultatet e pritshme 

5. Shpenzimet për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik të ndriçimit publik janë parashikuar në 

bazë të preventivave të hartuar për ndërhyrje rehabilituese dhe riparimin e defekteve në të 

gjitha rrugët, sheshet, blloqet e banimit dhe lulishtet. Parashikimi për bazën materiale për 

mirëmbajtje është bërë duke u bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara, ndërhyrjet 

rehabilituese për ndriçues të dalë jashtë përdorimi, zëvendësimi i kabllove të vjedhura në vitet 

e fundit, amortizimi i ndriçuesve nga orët e punës që kanë 5 vjet garanci, pjesa më e madhe e 

tyre e kanë kaluar këtë periudhe.  

5.1 Materiale për ndërhyrje rehabilituese. Këtu përfshihen zëvendësimi i kabllove të 

vjedhura në vitet e fundit në rrugët.  

5.2 Materiale për mirëmbajtje e rrjetit të ndriçimit publik gjatë vitit  

Këtu përfshihen shpenzimet për materialet e domosdoshme për riparimin e defekteve të 

mundshme të ndriçuesve. Në zërat kryesore të shpenzimeve përfshihen:  

i Automat të madhësive të ndryshme 10 A deri 63 A. Këto automate do i 

përdorim për riparim e defekteve gjatë viti si dhe për dekorimin e qytetit me rastin 

e festave të fund vitit, ku çdo ndriçues kërkon një automat të veçantë,  

ii Drosel ndriçuesi 250 Ë, 150 Ë, 400Ë, 1000Ë. 

iii Drajver 24-60 Ë, 36-60Ë, 50Ë, 80Ë, 100Ë. 

iv Kabull elektrik të madhësive 2x2.5, 2x4, 2x6, 3x6,4x4,4x6, 2x6 koaksial 

mm2 për eliminimin e defekteve nga dëmtimet gjatë viti  

v Lëshues të kapacitetit 25 A deri 40A gjithsej 350 copë.  

vi Llampa SAP 150 Ë, 250 Ë, 400Ë, 1000Ë. 

vii Llampa 70 Ë  

viii Rele krepuskolare modulare 16/30  

ix Rele krepuskolare për shtyllë 12/25  

x Portollampa për llampa SAP 150  

xi Portollampa porcelani për llampa elektronike 

Evidentimi i defekteve bëhet nga specialistet e punonjësit e sektorit të ndriçimit publik, nga 

punonjësit e njësive administrativë dhe kërkesat e qytetarëve.  

 

6. Shpenzimet për pagesat e faturave të ndriçimit publik parashikohen:  

6.1 Pagesa për konsumin e energjisë elektrike për 125 kontratat në qytet. Rritja e 

shpenzimeve vjen si rezultat i investimeve të reja gjatë vitit 2015-2018, ku vetëm per vitin 

2018 jane 300 shtylla te reja dhe për vitin 2020 janë 50 shtylla të reja. 

6.2 Pagesat për konsumin e energjisë elektrike për kontratat e reja që do hapen gjate 

realizimit të investimeve në vitin 2021 
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            Monitorimi  

Funksionimi i sistemit të kontrollit të rrjetit të ndriçimit publik dhe evidentimi i defekteve nëpërmjet 

punonjësve të sektorit të ndriçimi publik, njësive administrative dhe komunitetit.  

Ndjekja e procedurave për lidhjen e kontratave të reja nga specialisti përkatës  

 

7. Blerje komplet veglash dhe komplete të sigurimit teknik  

Do të parashikohen blerjet si më poshtë: set pincash, set kaçavidash, trakide, dandic, etj. Kompletet 

e sigurimit teknik përmbajnë (galoshe dieletrike, doreza elektrike për tension të ulët, tregues 

tensioni deri 1000 V, tokëzues portativ, vegla pune me doreza të izoluara, rrip sigurimi për 

montatorët, kambaleca për ngjitje në shtyllë. etj)  

 

8. Pjesë këmbimi për 2 autovinçat  

Në funksion të mirëmbajtjes së ndriçimit dhe dekorit janë 2 autovinçat tip  

Mercedes Benc dhe Nissan, për të cilët parashikojmë këto shpenzime për pjesë këmbimi. Në zërat 

kryesor mund të përmendim: pjesë këmbimi si ndërrim filtra vaj, ajri, nafte, ndërrim vaj motori, 

ndërrim goma, ndërrim vaj hidraulik si dhe riparime të ndryshme të paparashikueshme që mund të 

ketë gjatë vitit. Për secilin nga këto autovinça është hartuar preventivi përkatës i pjesëve të këmbimit  

 

9. Mirëmbajtje për 2 autovinçat  

Në funksion të mirëmbajtjes së ndriçimit dhe dekorit janë 2 autovinçat tip  

9.1 Mercedes Benc, në zërat kryesor mund të përmendim: mirëmbajtje të zakonshme si 

ndërrim filtra vaj, ajri, nafte, ndërrim vaj motori, ndërrim goma, riparim hidraulik i vinçit, 

riparim pompe nafte, saldimi i koshit si dhe riparime të ndryshme të paparashikueshme që 

mund të ketë gjatë vitit.  

 

10. Shpenzime për karburant për 2 autovinçat.  

Në bazë të normativave të llogaritura parashikohen që për secilin mjet konsumi të jetë 4800 litra në 

vit me një mesatare prej 400 litra në muaj për secilin mjet. Për të dy autovinçat parashikohen 9600 

litra në vit.  

 

11. Pagesa për dokumentacionin e mjeteve (2 autovinçat)  

 Për secilin mjet parashikojmë shumën që na nevojitet për pagesën e siguracionit, taksave dhe 

kolaudimit  

 

c) Aktoret e mundshëm d) Kontributet e mundshme ne projekt 

Punonjësit e sektorit të ndriçimit  

Banorët e qytetit dhe njësive të reja 

administrative  

 

Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura 
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Duke u nisur nga faturimi 2020, për vitin 2021 planifikohen shpenzimet e mëposhtme: 

 

Energji Qyteti Vlore + Njësite Administrative qe kane ndriçim 

Rrugor 

Përiudha  
Vlera 000/ 

leke 

Janar  8,500 

shkurt 7,800 

Mars 6,000 

Prill 5,000 

Maj 4,200 

Qershor 3,600 

Korrik 3,900 

Gusht 4,100 

Shtator 5,000 

Tetor 5,700 

Nëntor 7,500 

Dhjetor 6,500 

Kont.te reja te pa lidhura ose pa fat.        6,500  

Energji e prapambetur sipas aktmarrveshjeve me 

OSHEE 

          

15,000  

SHUMA 89,300        

 

Ne zërin e shpenzimeve për vitin 2021, administrata e bashkisë planifikon:  

- shpenzime për 2 (dy) automjete (karburant + taksë + pjesë këmbimi)    2,000 mije lekë 

- shpenzime për mirëmbajtjen e ndriçimit rrugor     14,000 mije lekë 

 

Emërtimi Planifikuar 

Paga 9,160 

Sig. Shoqërore 1,530 

Pagese Ndriçim Rrugor 89,300 

Shpenzime operative 16,000 

Totali  115,990 

 

 

Për vlerësim buxheti 2021 – 115,990,000 leke 

 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 

përfundon 

Gjate gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Drejtoria e Investimeve Publike, Strehimit dhe 

Transportit 
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SPORTET 

 

Nr. 

10 

Projekti: Menaxhimi i Klubit 

Shumësportësh “Flamurtari” 

Kodi: III.2.10.1 

Llojet e programit K08130: Rinia dhe sportet  

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit  

i. Situata  

Formimi dhe veprimtaria e shoqërisë sportive “Vlora” e ka zanafillën nga fillimet e shek.XX, 

rreth vitit 1911. Një i ri vlonjat, Theodhori Arapi, arriti të grumbulloje 32 lojra popullore me 

karaktere të ndryshme duke zënë vendin e parë në konkursin që u zhvillua në Boston 

Massachusetts të Sh.B.A. Por mbetemi në sporte të veçanta deri pas krijimit të shoqërisë 

“Vlora” më 27.03.1923 me kryetar Milto Korcanin. Aktivitet zyrtare, si Kampionati Kombëtar, 

filluan ne vitin 1929 

 

ii. Synimi i projektit  

Përmes përmirësimit të menaxhimit të Klubit Shumësportësh “Flamurtari”, synohet dhe arritja e 
rezultateve edhe më të larta për disiplinat përkatëse.  Sigurimi i infrastrukturës mbështetëse dhe 

bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha ekipet e klubit shumësportësh 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Pagesë e faturave të energjisë elektrike dhe të ujit për të gjithë ambientet ku stërviten të 

gjitha ekipet e Klubit Shumësportësh “Flamurtari” 

 Krijimi i kushteve per zhvillimin normal te aktiviteteve tërvitore dhe ndeshjeve per 

kampionat per te gjitha disiplinat. 

 Objektivi per vitin 2021 do te jete pjesemarrja e sa me shume ekipeve dhe sportisteve te 

Klubit Shumesportesh ne aktivitetet kombetare dhe nderkombetare 

b) Rezultatet që prisni  

Rezultate të larta të ekipeve dhe sportistëve të Klubit Shumësportësh “Flamurtari”, si dhe një 

përfaqsim dinjtoz i Klubit dhe Bashkisë Vlorë. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 

 Bashkia Vlorë.   Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

 

 

Pozicioni Klasa Kateg Diploma+ vjetërsi Pozicion 

Drejtor IIB 1 14000+2% 72,000 

Financier IIIA/1 1 14000+2% 50,000 

Inspektor + mjek ekipi  IVB  5 14000+2% 38,000 

ND/MB   9 39000+1% 39,000 

Totali   16     
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Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali  
Nga 

këto:  
  

    Leke  
Paga 

sig.  

Operati

ve  

Kapital

e  

A. 1  Energji elektrike      385   

A.2  Ujë      180   

A. 3  Telefoni+Shërbim internet     80   

A.4 Shpenzime publiciteti     900   

A.5 Shpërblim për ekipe dhe individ kampion      600   

A.6 Grumbullim të ekipeve për trofe     700   

A.7 Federime+Gjyqtari sportive     1000   

A.8 Shpenzime të paparashikuara     100   

A.9 Udhëtime dhe dieta personeli     200   

A.10  Paga për punonjës    10,624     

A.11 Sigurime Shoqërore    1,775     

A.12 Riparime të vogla+shp.të tjera      700   

A.13  Materiale sportive (topa+uniforma)         

A.14 Rikonstruksion dhe investime në pajisje        1,000 

  Shuma  18,669 12,399 5,070 1,000 
 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit :  

Zyra e financës, drejtori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BashkiaVlorë Buxheti2020 BashkiaVlorë Buxheti 2021 

95 

 
 
 

 

Nr.11 Projekti: Mbështetje e ekipit të 

basketbollit meshkuj të rritur 

Kodi: III.2.10.2 

Llojet e programit K0840: Rinia dhe sportet  

 

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

i. Situata  

 Ekipi i basketbollit të meshkujve është pjesë e këtij klubi që prej vitit 1940 dhe merr pjesë 

në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregullores të FSHB.  

 Përbëhet nga 15 sportiste dhe 1 trajner.  

 

II. Synimi i projektit  

Synojmë që të krijohen kushtet optimale për arritjen e objektivave të përcaktuar nga Klubi 

Shumësportësh “Flamurtari”  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit. Sigurimi i bazës materiale si: uniforma 

sportive, topa, kosha, etj. 

 Trajtim ushqimor për sportistët 

 Pagesë me honorarë të trajnerëve. 

 Dieta për ekipin.  

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve sa më të mira për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të basketbollit, me qëllim 

arritjen e objektivave të ekipit. Për vitin 2021 synon të jetë në 3 vendet e para të Kampionatit 

Kombëtar, Grupi B. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, Bashkia 

Vlorë 

 Bashkia Vlorë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime ushqimore    

  

  

2,000  

                                  

 

 

2,000 

  

A. 2 Dieta ekipi     

A.3 Pagesa honorarë ( trajnerë)      

  Total      

 f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra e 

financës, drejtori.  
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Nr.12 Projekti: Mbështetje e ekipit të 

basketbollit meshkuj të rinj 

Kodi: III.2.10.3 

Llojet e programit K0840: Rinia dhe sportet  

 

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

i. Situata  

 Ekipi i basketbollit të rinjve për meshkuj “Flamurtari” përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 

trajner.  

 Ekipi i basketbollit të rinjve për meshkuj “Flamurtari” ka fituar Kupën e Shqipërisë në vitin 

1989 

 Në përbërjen e tij ekipi i basketbollit i të rinjve për meshkuj “Flamurtari” ka lojtarë të rinj 

me perspektive dhe talent që në të ardhmen do të jenë burim për ekipin e të rriturve 

II. Synimi i projektit  

Synojmë që të krijohen kushtet optimale për arritjen e objektivave të përcaktuar nga Klubi 

Shumësportësh “Flamurtari”  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit. Sigurimi i bazës material si: uniforma 

sportive, topa, kosha, etj. 

 Trajtim ushqimor për sportistët 

 Pagesë me honorarë të trajnerëve. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve sa më të mira për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të basketbollit për të rinj, me 
qëllim arritjen e objektivave të ekipit. Objektivi për vitin 2021 është promovimi dhe rritja e 
pjesëmarrjes në këtë sport nga nxënësit e shkollave të mesme dhe 9-vjeçare të qytetit të Vlorës. 
Kjo bën të mundur nxitjen e të rinjve për të marrë pjesë në aktivitete sportive dhe zbulimin e 
talenteve të reja 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, Bashkia 

Vlorë 

 Bashkia Vlorë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë  Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime ushqimore    

  

      296 

   

 

296 

  

A.3 Pagesa honorarë ( trajnerë)      

  Total      

 f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra e 

financës, drejtori.  
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Nr.13 Projekti: Mbështetje e ekipit të 

basketbollit femra të rritura 

Kodi: III.2.10.4 

Llojet e programit K0840: Rinia dhe sportet  

  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Është ekipi me më shumë trofe në Klubin Shumësportësh “Flamurtari”, ku numëron  

 19 Tituj kampion 

 20 Kupa Republike 

 13 Superkupa 

 4 Kupa Federate 

 Përbëhet nga 15 sportist dhe 2 trajnerë 

II. Synimi i projektit  

Sigurimi i kushteve optimale për zhvillimin e aktiviteteve sportive të ekipit te basketbollit të të 

rriturave me qëllim fitoren e titullit kampion edhe për vitin 2021.  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit.  

 Pagesë me honorarë të trajnerëve.  

 Dietat, në udhëtimet e ekipit në qytete jashtë Vlorës 

 Trajtim ushqimor të sportisteve. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ekipi i basketbollit të të rriturave për femra të arrijë objektivat e përcaktuara nga Klubi 
Shumësportësh “Flamurtari ”. Fitorja e titullit Kampion për sezonin 2020-2021 si dhe të Kupës së 

Shqipërisë. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, 

sportdashësit, Bashkia Vlorë 

 Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali(000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë   Operative  Kapitale  

A.1 Trajtim Ushqimor   

  

  

6,000 

   

 

 

6,000 

  

A. 2 Dieta ekipi      

A.3  Pagesa honorarë ( trajnerë)      

  Totali      

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra e 

financës, drejtori.  
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Nr.14 Projekti: Mbështetje e ekipit 

të basketbollit femra të reja  

Kodi: III.2.10.5 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i basketbollit të rejave për femra “Flamurtari” përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner.  

 Gjatë historisë së tij ky ekip ka zënë vende të kënaqshme në renditje në aktivitetet e 

zhvilluara.  

II. Synimi i projektit  

Sigurimi i kushteve optimale për zhvillimin e aktiviteteve sportive të ekipit te basketbollit të 

të rinjve për femra ”Flamurtari”. Organizimi i aktiviteteve sportive në nivel lokal në bashkëpunim 

me Drejtorinë Arsimore Vlorë dhe trajnerët e Klubit Shumësportësh, me qëllim  rritjen  e  

pjesëmarrjes  së  të  rinjve  në aktivitete sportive dhe zhvillimin e masivizimin e sportit në Bashkinë 

Vlorë. 

 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit.  

 Pagesë me honorarë të trajnerëve.  

 Dietat, në udhëtimet e ekipit në qytete jashtë Vlorës 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i basketbollit të të rejave për femra të arrijë objektivat e përcaktuara nga Klubi 
Shumësportësh “Flamurtari ”. Objektivi për vitin 2021 është promovimi dhe rritja e pjesëmarrjes në 

këtë sport nga nxënëset e shkollave të mesme dhe 9-vjeçare të qytetit të Vlorës. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh 

“Flamurtari”, sportdashësit, 

Bashkia Vlorë 

 Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali(000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë  Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  

A. 1  Dieta ekipi    

  

246 

   

 

246 

  

A.2  Pagesa honorarë ( 

trajnerë)  

    

  Totali      

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr.15 Projekti: Mbështetje e ekipit të 

volejbollit femra të rritura.  

Kodi: III.2.10.6 

Llojet e programit: K0840 : Rinia dhe sportet  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i volejbollit “Flamurtari“, si pjesë e Klubit Shumësportësh “Flamurtari” merr pjesë në 

të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHV.  

 Ekipi i të rriturave i Flamurtarit përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë.  

 

II. Synimi i projektit  

Mbarëvajtja e ekipit të volejbollit më qëllim rritjen e cilësisë sportive dhe arritjen e objektivave të 

përcaktuara.  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurim i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit. Sigurimi i bazës materiale si: topa, 

këpuce, komplete sportive, rrjeta volejbolli, etj.  

 Trajtim ushqimor të sportistëve 

 Pagesë me honorarë të trajnerëve.  

b) Rezultatet që prisni  

Kushtet e mira për stërvitjen e ekipit, ndikojnë në arritjen e objektivave të ekipit të volejbollit 
të të rriturave për femra. Synimi për vitin 2021 është të jetë në tre vendet e para në renditje, në 

Kampionatin Kombëtar, Grupi B. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh 

“Flamurtari”, Bashkia Vlorë, 

sportdashësit.  

Bashkia Vlorë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali 

(000/lekë)  

Nga këto:  

    Lekë  Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime ushqimore    

  

  

1,400 

   

 

 

1,400 

  

A.2  Pagesa honorarë ( trajnerë)      

A. 3  Dieta ekipi      

  Total      

 f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr.16 Projekti: Mbështetje e ekipit të 

Volejbollit femra të reja  

Kodi: III.2.10.7 

Llojet e programit : K0840 - Rinia dhe sportet  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i volejbollit të të rinjve për femra “Flamurtari”, si pjesë e Klubit Shumësportësh 

“Flamurtari” merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në baze të rregulloreve të FSHV.  

 Ekipi i të rejave përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner.  

 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale të stërvitjes për ekipin e volejbollit të të rinjve për femra në mënyre që 

të arrihen objektivat e ekipit.  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimi I kushteve te stervitjes ne palestren e qytetit. 

 Sigurimi I bazes material uniforma, topa, rrjeta, etj. 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

 Dieta per ekipin. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi  i  volejbollit  i  të  rejave  për  femra  realizon  objektivat  e  përcaktuara  nga  Klubi 

Shumësportësh “Flamurtari ”.  Për vitin 2021 synon të jetë në tre vendet e para të renditjes të 

kampionatit. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari” 

sportdashësit, Bashkia e Vlorë.  

Bashkia e Vlorës  

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë  Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  

A.1 Diete ekipi    

  

347 

   

 

347 

  

A.2  Pagesa honorare ( 

trajnerë)  

    

  Totali      

 f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr.17 Projekti: Mbështetje e ekipit të 

boksit.  

Kodi: III.2.10.8 

Llojet e programit : K0840 - Rinia dhe sportet  

 Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i boksit “Flamurtari “ si pjesë e Klubit Shmësportësh “Flamurtari ” që prej vitit 1944 

merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregullores të FSHB.  

 Deri ne vitin 2000 ekipi “Flamurtari” shpallet Nënkampion i vendit. 

 Shpallet Kampion Kombëtar në Tetor te vitit 2001. 

 Në vitin 2002, fitues i Kupës së Republikës. 

 Në vitin 2003 ekipi “Flamurtari “ është fitues i Kupës së Republikës. 

 Ne vitin 2003 shpallet ekipi i të rinjve të “Flamurtarit “ Kampion Kombëtar.  

 Ekipi i të rriturve i Flamurtarit përbëhet nga 16 sportistë dhe 2 trajnerë.  

 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të boksit.  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit.  

 Sigurimi i bazës materiale si: Doreza boksi, uniforma sportive, etj. 

 Trajtim ushqimor të sportistëve.  

 Pagesë me honorare të trajnerëve,  

b) Rezultatet që prisni.  

Ekipi i boksit atë arrijë objektivat e vendosura nga Klubi Shumësportësh “Flamurtari” . 
Objektivi  për  vitin  2021  është  fitorja  e  titullit  kampion,  marrja  pjesë  në  aktivitete 

ndërkombëtare dhe përfaqsimi i denjë i Klubit Shumësportësh Flamurtari. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, 

sportdashësit, Bashkia Vlorë.  

Bashkia Vlorë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë  Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime ushqimore    

  

3,013  

   

 

3,013  

  

A.2  Pagesa honorare ( 

trajnerë)  

    

  Shuma      

 f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra e 

financës,drejtori.  
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Nr.18 Projekti: Mbështetje e ekipit të 

Çiklizmit 

Kodi: III.2.10.9 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i Çiklizmit të të rriturve “Flamurtari“ si pjesë Klubit Shumësportësh “Flamurtari” merr 

pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHC.  

 Ekipi i çiklizmit të të rriturve të Flamurtarit përbëhet nga 8 sportistë dhe 1 trajner.  

 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale për stërvitje dhe pjesëmarrje në aktivitetet e parashikuara për ekipin e 

çiklizmit të të rriturve të Flamurtarit.  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimi i bazës materiale si uniforma, pjese këmbimi për biçikleta, etj.  

 Trajtim ushqimor të sportistëve.  

 Pagesë me honorare të trajnerëve.  

b) Rezultatet që prisni  

Objektivat e ekipit të Çiklizmit të të rriturve “Flamurtari“ për vitin 2021 janë pjesmarrja në disa 
aktivitete kombëtare, përfaqsimi i denjë i Klubit Shumësportësh Flamurtari dhe Bashkisë Vlorë 

dhe arritja e rezultateve sa më të larta. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, 

sportdashësit. Bashkia Vlorë.  

Bashkia Vlorë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë  Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime ushqimore    

  

737 

   

 

737 

  

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      

  Total      

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 19 Projekti: Mbështetje e ekipit i 

Mundjes  

Kodi: III.2.10.10 

Llojet e programit : K0840 - Rinia dhe sportet  

  

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i mundjes “Flamurtari” si pjesë e Klubit Shumësportësh “Flamurtari”, merr pjesë në të 

gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregullores të FSHM.  

 Ekipi i mundjes i Flamurtarit përbëhet nga 10 sportistë dhe 2 trajner.  

 Për vitin 2021 synimi do të jetë vendi I parë.  

 Objektivat e ekipit janë:  

 Pjesëmarrje në Kampionat e Kupën e Republikës sipas kalendarit të FSHM.  

 Pjesëmarrje në aktivitete zyrtare e miqësore ndërkombëtare.  

 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale per zhvillimin e stërvitjes së ekipit të Mundjes “Flamurtari” me qëllim 

arritjen e objektivave të ekipit  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes në palestrën e mundjes. 

 Sigurimi i bazës materiale si: komplete sportive,etj.  

 Trajtim ushqimor të sportistëve,  

 Pagesë me honorare të trajnerëve  

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i Mundjes për të rritur Flamurtari zhvillon aktivitetin e tij vjetor në kushte optimale të 
stërvitjes dhe bën të mundur arritjen e objektivave të ekipit. Për vitin 2021 synohet titulli kampion 

në Kampionatin Kombëtar. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari ”, 

sportëdashesit, Bashkia Vlorë.  

 Bashkia Vlorë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë   Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime ushqimore    

  

812 

   

 

812 

  

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      

  Total      

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr.20 Projekti: Mbështetje e ekipit 

te Notit  

Kodi: III.2.10.11 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i notit për të rritur “Flamurtari” si pjesë e Klubit Shumësportësh “Flamurtari ” merr 

pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHN që prej vitit 1931.  

 Ekipi i notit për të rritur i Flamurtarit përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner.  

 

II. Synimi i projektit  

Te krijohen kushtet optimale për zhvillimin e stërvitjeve për ekipin e notit “Flamurtari”.  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pishinë dhe në sezonin veror kryerja e stërvitjes në det. 

 Sigurimi i bazës material si: uniforma sportive, kostume noti, etj  

 Trajtim ushqimor të sportistëve  

 Pagesë me honorare të trajnerëve.  

b) Rezultatet që prisni  

Arritjen e objektivave të vendosura nga Klubi Shumësportësh “Flamurtari ”. Për vitin 2021 
synon të arrije në tre vendet e para të renditjes përfundimtare. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”   Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet  Totali 

(000/lekë)  

Nga këto:  

    Lekë Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime ushqimore    

  

550 

   

 

550 

  

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      

  Total      

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

21 

Projekti: Mbështetje e ekipit 

të Peshëngritjes  

Kodi: III.2.10.12 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i Peshëngritjes “Flamurtari“ si pjesë e Klubit Shumësportësh “Flamurtari” merr pjesë 

në të gjitha veprimtarit kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHP.  

 Ekipi i te rriturve i Flamurtarit përbëhet nga 8 sportistë dhe 1 trajner.  

 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të peshëngritjes, me qëllim 
realizimin e objektivave te ekipit. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes në sallën e peshëngritjes  

 Sigurimi i bazës materiale si: uniforma sportive, vegla ushtrimore etj.  

 Trajtim ushqimor të sportistëve.  

 Pagese me honorare të trajnerëve,  

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi Peshëngritjes për të rritur “Flamurtari” zhvillon aktivitetin e tij vjetor në kushte 

optimale të stërvitjes dhe arrin objektivat e ekipit. Për vitin 2021 synohet titulli kampion në 

Kampionatin Kombëtar. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumëpsortësh “Flamurtari” 

sportdashësit, Bashkia Vlorë.  

 Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali 

(000/lekë)  

Nga këto:  

    Lekë Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime ushqimore    

  

875 

   

 

875 

  

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      

  Total      

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

22 

Projekti: Mbështetje e ekipit të 

Karatesë  

Kodi: III.2.10.13 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

Funksioni : Organizimi dhe pjesëmarrja ne aktiviteteve 

sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Ekipi i Karatesë i të rriturve “Flamurtari“, si pjesë e Klubit Shumësportësh “Flamurtari” merr pjesë 

në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregullores se FSHK. 

Ekipi i karatesë i Flamurtarit përbëhet nga 8 sportistë dhe 1 trajner pa përfshire ekipet e moshave të 

reja të cilat gjithashtu konkurrojnë në aktivitete kombëtare e ndërkombëtare. Gjate viteve të 

mëparshme kanë arritur rezultate të kënaqshme në këtë sport dhe shpresohet të vazhdohet dhe në të 

ardhmen. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve më të mira të mundshme për ekipin e karatesë “Flamurtari” me qëllim arritjen e 

objektivave të ekipit. Rritja e pjesëmarrjes në këtë sport, kryesisht nga moshat e reja. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimi i bazës materiale si: uniforma sportive, tapeta stërvitje etj.  

Pagesë me honorare të trajnerëve. 

Pjesëmarrje ne aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve optimale për stërvitje, me qëllim arritjen e objektivave të ekipit. 

Objektivi i ekipit është titulli kampion kombëtar. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, 

sportdashësit, Bashkia Vlorë  

 

Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet per çdo aktivitet  Totali (000/lekë)  Nga këto:  

 

 Lekë 

 

Paga sig.  Operative  Kapitale  

A.1 Pagesa honorare ( trajnerë)   

425 

  

425 

 

 Total    

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

23 

Projekti: Mbështetje e ekipit të 

Minifutbollit për meshkuj 

Kodi: III.2.10.14 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i Minifutbollit i të rriturve “Flamurtari“, si pjesë e Klubit Shumësportësh “Flamurtari” 

merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregullores së FSHB.  

 Ekipi i te rriturve i Flamurtarit përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner.  

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve më të mira të mundshme për ekipin e Minifutbollit “Flamurtari” me qëllim 
arritjen e objektivave të ekipit. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit. 

 Sigurimi i bazës materiale si:uniforma sportive, topa, etj. 

 Trajtim ushqimor të sportisteve  

 Pagesë me honorare të trajnerëve.  

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve optimale për stërvitje të ekipit të Minifutbollit “Flamurtari” me qëllim 
arritjen e objektivave të ekipit. Për vitin 2021 synohet marrja pjesë në disa aktivitete kombëtare dhe 

rritja e performancës sportive e këtij ekipi për të arritur rezultate sa më të larta. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, 

sportdashësit, Bashkia Vlorë  

Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë  Paga sig.  Operative  Kapitale 

A. 

1  

Trajtime ushqimore    

  

1,000  

   

 

1,000  

  

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      

  Total      

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr.24 Projekti: Mbështetje e ekipit 

të Qitjes 

Kodi: III.2.10.15 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i Qitjes është pjesë e Klubit Shumësportësh “Flamurtari” dhe mer pjesë në të gjitha 

veprimtaritë kombëtare në bazë të rregullores.  

 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve sa më të mira të mundshme për ushtrimin e të gjitha aktiviteteve të ekipit të qitjes. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes  

 Trajtim ushqimor të sportistëve  

 Pagesë me honorare të trajnerëve.  

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i qitjes plotëson objektivat e përcaktuara nga Klubi Shumësportësh “Flamurtari”. Për 
vitin 2021 objektivi i këtij ekipi është të përfaqësohet denjësisht, duke arritur rezultate sa më të larta 

në aktivitetet kombëtare. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, 

Bashkia Vlorë.  

 Bashkia Vlorë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo 

aktivitet  

Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë Paga sig.  Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime 

ushqimore  

  

  

 

 

715 

   

 

 

 

715 

  

A.2  Pagesa honorare 

(trajnerë)  

    

  Total      

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

25 

Projekti: Mbështetje e ekipit të 

Taekëondo-së 

Kodi: III.2.10.16 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i Karatesë dhe Taekëondosë i të rriturve “Flamurtari“, si pjesë e Klubit Shumësportësh 

“Flamurtari” marrin pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregullores se FSHK 

dhe FSHT.  

 Ekipi i të rriturve të Taekëondosë “Flamurtari” përbehet nga 5 sportistë dhe 1 trajner. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve më të mira të mundshme për ekipin e Taekëondo “Flamurtari” me qëllim arritjen 

e objektivave të ekipit.  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes. 

 Sigurimi i bazës materiale si: uniforma sportive, tapeta stërvitje etj. 

 Pagese me honorare të trajnerëve.  

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve optimale për stërvitje, me qëllim arritjen e objektivave të ekipeve. 
Objektivat për vitin 2021 janë marrja pjesë në disa aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare, 

përfaqsimi sa më i denjë, dhe renditja në tre vendet e para 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, 

sportdashësit, Bashkia Vlorë  

Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë Paga 

sig.  

Operati

ve  

Kapitale  

A.1 Pagesa honorare ( trajnerë)    

 

425 

   

 

425 

  

  Total      

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr.26 Projekti: Mbështetje e ekipit të 

bilardos.  

Kodi: III.2.10.17 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i bilardos “Flamurtari “ si pjesë e Klubit Shmësportësh “Flamurtari ” që prej vitit 1940 

merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregullores.  

 Ekipi I bilardos përbëhet nga 5 sportistë dhe 1 trajner.  

 

II. Synimi i projektit  

Mbarëvajtja e ekipit te bilardos me qellim rritjen e cilësisë sportive dhe arritjen e objektivave te 

përcaktuara  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes.  

 Sigurimi i bazës materiale  

 Trajtim ushqimor të sportistëve.  

 Pagesë me honorare të trajnerëve  

 Diete ekipi. 

b) Rezultatet që prisni.  

Ekipi i bilardos arrin objektivat e synuara nga Klubi Shumësportësh “Flamurtari”. 
Për vitin 2021 synon të jetë ndër 2 vendet e para në Kampionatin Kombëtar 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari ”, 

sportdashësit, Bashkia Vlorë.  

Bashkia Vlorë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo aktivitet  Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë Paga sig.  Operative  Kapitale  

A.1 Dieta ekipi   

  

  

600 

   

 

 

600 

  

A. 2 Trajtime ushqimore      

A.3 Pagesa honorare ( 

trainerë)  

    

  Shuma      

 f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra e 

financës,drejtori.  
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Nr.27 Projekti: Mbështetje e ekipit 

të Atletikës 

Kodi: III.2.10.18 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i Atletikës është pjesë e Klubit Shumësportësh “Flamurtar” dhe merr pjesë në të gjitha 

veprimtaritë kombëtare në baze të rregullores.  

 Ekipi përbëhet nga 15 sportist dhe 1 trajnerë. 

II. Synimi i projektit  

Mbarevajtja e ekipit të Atletikës me qëllim rritjen e cilësisë sportive dhe arritjen e objektivave të 

përcaktuara. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes  

 Pagesë me honorare të trajnerëve.  

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i atletikes plotëson objektivat e përcaktuara nga Klubi Shumësportësh “Flamurtari”. 
Objektivat kryesore për vitin 2021 janë: rritja e performancës sportive në aktivitetet kombëtare dhe 

rritja e pjesëmarjes nga të rinjtë në këtë sport. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, 

Bashkia Vlorë.  

 Bashkia Vlorë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo 

aktivitet  

Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë Paga sig.  Operative  Kapitale  

A.1 Pagesa honorare 

(trajnerë)  

  

 

499 

   

 

499 

  

  Total      

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra e 

financës, drejtori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BashkiaVlorë Buxheti2020 BashkiaVlorë Buxheti 2021 

112 

 
 
 

 

 

 

Nr.28 Projekti: Mbështetje e ekipit te 

Shahut 

Kodi: III.2.10.19 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i Shahut ne Vlore është krijuar ne vitin 1960 dhe ka funksionuar deri ne vitet 1990. 

Këtij sporti i është dhëne rëndësia e duhur dhe është menduar qe te rifilloje si pjese e Klubit 

Shumesportesh. 

 Ekipi përbehet nga trajneri (Mjeshtër sporti, me licence) dhe 5 anëtare 

II. Synimi i projektit  

Mbarëvajtja e ekipit të Shahut me qëllim rritjen e cilësisë sportive dhe arritjen e objektivave të 

përcaktuara. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

Sipas kalendarit sportiv Organizohen 

 Kampionati Individual 

 Kampionati Ekipor 

 Kampionati i grup moshave (te rinjtë) 

 

b) Rezultatet që prisni  

Objektivi kryesor për vitin 2021 është renditja në 3 vendet e para të Kampionatit Kombëtar. 
Rritja e pjesëmarjes nga të rinjtë në këtë sport. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, 

Bashkia Vlorë.  

 Bashkia Vlorë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për çdo 

aktivitet  

Totali (000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë Paga sig.  Operative  Kapitale  

A.1 Pagesa honorare 

(trajnerë)  

  

 

352 

   

 

352 

  

  Total      

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra e 

financës, drejtori.  
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Tabela përmbledhëse e tregueseve financiare për Sportet 

 

Nr Kodi Projekti                                                                                               Vlera 

1 III.2.10.1 Menaxhimi i Klubit Shumësportësh “Flamurtari” 18,669 

2 III.2.10.2 Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj të rritur 2,000 

3 III.2.10.3 Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj të rinj 296 

4 III.2.10.4 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të rritura 6,000 

5 III.2.10.5 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja 246 

6 III.2.10.6 Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura. 1,400 

7 III.2.10.7 Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të reja 347 

8 III.2.10.8 Mbështetje e ekipit të Boksit. 3,013 

9 III.2.10.9 Mbështetje e ekipit të Çiklizmit 737 

10 III.2.10.10 Mbështetje e ekipit te Mundjes 812 

11 III.2.10.11 Mbështetje e ekipit te Notit 550 

12 III.2.10.12 Mbështetje e ekipit të Peshëngritjes 875 

13 III.2.10.13 Mbështetje e ekipit të Karatesë 425 

14 III.2.10.14 Mbështetje e ekipit të Minifutbollit për meshkuj 1,000 

15 III.2.10.15 Mbështetje e ekipit të Qitjes 715 

16 III.2.10.16 Mbështetje e ekipit të Taekëondo-së 425 

17 III.2.10.17 Mbështetje e ekipit të Bilardos. 600 

18 III.2.10.18 Mbështetje e ekipit të Atletikës 499 

19 III.2.10.19 Mbështetje e ekipit të Shahut 352 

20 III.2.10.20 Mbështetje e ekipit të KickBox       1000 

  Totali 39,961 
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SUBVENCION FUTBOLLI  

 

Nr. 29 Projekti: Futbolli 

Kodi:III.2.11 

Lloji i programit: K08130 - Shërbimet rekreative 

dhe sportive 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Ekipi i Futbollit “Flamurtari” 

Me vendim te Këshillit te Bashkisë Nr. 89, Datë. 26.07.2018 Për “Për Shtyrjen e Afatit 

Te Kontratës për Administrimin dhe Financimin e Shoqërisë Flamurtari Futboll Club Sha” është 

miratuar:  

 1. Kontrata e financimit dhe administrimit te shoqërisë Flamurtari Futboll Club sh.a dhe “TRK 

Group” e “Atlasjet” te përfaqësuar nga z.Sinan Idrizi, sipas plan financimit te paraqitur dhe  

 2. Ndryshimin e pikave 21 dhe 23 te Statutit Themeltar te shoqërisë Flamurtari Futboll Club 

sh.a. Si rezultat i këtij vendimi, shoqëria “Flamurtari Futboll Club” sha është marre ne 

administrim dhe financim te kompanive te mësipërme, te cilat do ta financojnë 100% Klubin e 

Futbollit Flamurtari. 

 

Ekipi i Futbollit “Oriku” 

 

Oriku Football Club është një klub futbolli në Orikum.. Klubi u themelua në tetor të vitit 2012 

nga ish komuna e Orikumit.  Klubi momentalisht pas një sezoni te suksesshëm konkurron në 

Kategorinë e Pare Shqiptare. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve për mirëfunksionimin e ekipeve te futbollit ne Bashkinë e Vlorës. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

Pagesë e faturave të energjisë elektrike dhe të ujit për te gjithë ambientet. 

• Pagesë e faturave të telefonisë për administratën, federatat, trajnerët. 

• Krijimi i kushteve për zhvillimin normal te aktiviteteve 

• Zhvillimi i stërvitjeve në kushte normale me synim rritjen e cilësisë sportive.  

Aktivitete miqësore. 

Aktivitete kombëtare.  

Sigurohet zhvillimi normal i stërvitjeve dhe pjesëmarrja ne aktivitetet kombëtare 

b) Rezultatet që prisni  

Rezultat e të larta të sportistëve 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia  Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  
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Ekipi i Futbollit “Flamurtari” 

 

Edhe për vitin 2021 do të vazhdojnë të planifikojnë të njëjtin fond si në vitin 2020 deri në 

momentin e miratimin e ligjit për sportet.  

Detyrime për ekspertize për konsulentë si dhe shpenzime te tjera qe do te nevojiten për 

privatizimin e shoqërisë ne Shumen 1000000 lekë (kjo shume parashikohet për ndjekjen e 

procedurave te privatizimit sipas kontratës dhe vendimeve te Këshillit te Bashkisë) 

 

Ekipi i Futbollit “Oriku” 

NR SHPENZ. PLANIFIKUAR VL.VJETORE 

1 PAGA PERSONELI 2,827,680 

2 SHPERBLIME 1,620,000 

3 SIG. SHOQ. & SHENDET. 1,093,440 

4 TRAJTIM USHQIMOR 9,500,000 

5 INTERNET/TELEFON 24,000 

6 TRANSPORT  600,000 

7 DIETE KOLEKTIVE 830,000 

8 AUDITI 150,000 

9 
 BAZE MATERIALE + MIREMBAJTJE TERRENE 

SPORTIVE + FEDERATA + FAZA PERGATITORE ETJ. 
1,354,880 

  TOTALI VJETOR 18,000,000 

  

 

V.O. Me vlerën 18 000 000 lekë, grupi i punës, i propozon Këshillit të Bashkisë që nga fondi i 

kërkuar nga klubi ti miratojë vlerën prej 13,000,000 lekë aq sa është miratuar në vitin 2020. 

Diferencën klubi ta mbulojë me donatorë apo sponsor të tjerë.  

 

  Shpenzime ne total 

 

Emërtimi Planifikuar 

000/lekë 

Subvencion për financim 

Flamurtari Futboll Klub sha 

1,000 

Subvencion për financim Oriku 13,000 

Totali  14,000 

  

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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Qendra e Kulturës, Artit dheTurizmit 

 
 
 
 

Nr.30 

Projekti:     Administrim     i     dhe 
menaxhimi Qendrës Kulturore 

Kodi :III.2.12 

Llojet e programit: K08230 - Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale 

a) Përshkrimi ishkurtëri projektit 

i. Situata 

Qendra eKulturës kastrukturën emëposhtme : 
Bibliotekën Publike “Shefqet Musaraj” 

Muzeu Historik 
Muzeu Etnografik 

Administrata eQendrësKulturore 

 
Për funksionimin normal të tyre është I domosdoshëm parashikimi (në bazë të structures aktuale) 

i shpenzimeve për paga dhe sigurime. 

ii. Synimi i projektit 

Të rritet cilësia e ofrimit të shërbimit në funksion të pasurimit të jetës artistike, kulturore edukuese 
për komunitetin. 

iii. Aktivitet et kryesoretëprojektit 

Përcaktimi i shpenzimeve për Paga dhe Sigurimet 24 punonjësve te Qendrës Kulturore. 

b) Rezultatet që prisni 

Normalitetit në përditshmërinë e aktivitetit të Institucioneve Te Qendrës se Kulturës 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Institucionet   dhe   punonjësit   përkatës   të 
Qendrës Kulturore 

 
BashkiaVlore 

e) Shpenzimet ellogaritura 

 

Pozicioni NR Klasa Paga Individuale Shtesa përpozicion 

Drejtor                    

1 
IIB 14,000 +2% 72,000 

Përgjegjës 3 IIIA/1 14,000 +2% 50,000 

Financier                

1 

IVA 14,000 +2% 47,000 

Punonjës 8 IVA 14,000 +2% 47,000 

Punonjës 5 IVB 14,000 +2% 38,000 

ND/MB 8  1%vjetërsi 39,000 
 
 
Shpenzime operative 

N
r. 

Emërtimi Vlera  

1 Shpenzime telefonike 200 

2 Shpenzime për energjinë elektrike 1000 

3 Shpenzime për ujin. 200 

4 Shpenzime për abonime. 200 

5 Shpenzime për blerje librash. 400 

6 Shpenzime për material pastrim 200 
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7 Shpenzime për riparime dhes hërbime 500  

8 Shpenzime për materiale 500 

9 Publicitete, reklama, transmetime, njoftime. 200 

10 Blerje Kancelari 200 

11 Shpenzime Orkestra Frymore. 1,600 

 Orchestra e harqeve dhe simfonike 2,000 

12 Shpenzime Ansambli I Q. K. V. 1,500 

13 Teatri i kukullave për fëmije 600 

14 Te tjera aktivitete 400 

15 Shpenzime për mjete promocionale 200 

16 Shpenzim eudhëtime e dieta për aktoret 200 

17 Shpenzime transporti për grupet artistike 400 

18 Sigurim ndërtese 210 

19 Shpenzime për mjete kundra zjarrit 200 

20 Te ndryshme 700 

 Shuma   11,610 
 
 
    Investime 

Pajisje Zyre  400 

Kornizimi ipikturaveteGalerisë   500 

Emërtimi Planifikuarlekë  

Paga 19,020 

Sig.Shoqerore 3,176 

Shpenzimeoperati
ve 

11,610 

Investime(Pajisje 
etje) 

900 

Totali 34,706 

f)Periudha e zbatimit 
Gjatë gjithë vitit. 

g)Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Përgjegjësit përkatës te Institucioneve 
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Teatri “Petro Marko” 

 

 

 

Nr. 

31 

Projekti : Administrim i dhe Menaxhim 

i Teatrit “Petro Marko” 

 

Kodi : III.2.13 

Llojet e programit: K08280. Kultura dhe 

shërbimet reakrecionale 

Funksioni : Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve 

te institucioneve kulturore dhe artistike te 

Bashkisë Vlore 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Institucioni i Teatrit ”Petro Marko” është një institucion varësie i Bashkisë Vlore. 

Çdo aktivitet artistik që ndërmerret është në bashkëpunim dhe me miratim të administratës së 

bashkisë. Buxheti, niveli i pagave, nivelet e honorareve, etj me propozimin e stafit të Teatrit 

miratohen nga Bashkia. 

Teatri “Petro Marko” ka një strukturë prej 29 personash në të e cilën përfshihen drejtori, trupa 

artistike (që përfshin aktorë, instrumentistë, drejtues muzike dhe solistë) e përberë nga 16 punonjës 

dhe shërbimet mbështet ese ku përfshihen (fonist, grimier, elektricistë, punët or skene, punëtor 

ndriçimi mixer, pastruese, piktor, marangoz, roje dhe arkivist ) e përbëre nga 13 persona. 

Niveli i pagave është i bazuar në VKM Nr. 1619, datë 2.7.2008, “Për klasifikimin e funksioneve, 

grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të 

punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, i ndryshuar 

 

ii. Synimi i projektit  

Të arrihen objektivat e vitit 2021 për organizimin e aktiviteteve artistike, me qëllim rritjen e 

konkurrencës, cilësisë, promovimit të artistëve të rinj dhe gjallërimin e jetës kulturore artistike në 

Bashkinë e Vlorës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Pagesa e punonjësve të Teatrit ”Petro Marko” ( paga bazë) 

 Monitorimi i pjesëmarrjes në aktivitetin e përditshëm 

 Vlerësimi i performancës në sasi dhe cilësi të stafit 

2. Llogaritja dhe pagesa e sigurim e shoqërore 

b) Rezultatet e pritshme 

 Aktivitete të kryera në kohë 

 Përformancë e përmirësuar 

 Numër aktivitetesh i rritur 

 Numër spektatorësh i rritur 

 Të ardhura të rritura për institucionin 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

 

Administrata e Teatrit “Petro Marko” 

 

Bashkia e Vlorës 
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e) Shpenzimet e llogaritura 

Pozicioni NR Klasa Paga Individuale  Shtesa per pozicion  

Drejtor 1 IIB 14,000 + 2%                72,000  

Pergjegjes 3 IIIA/1 14,000 + 2%                50,000  

Punonjes 10 IVA 14,000 + 2%                45,000  

Aktor humori sipas VKB 2 IVB 14,000 + 2%                38,000  

Punonjes 7 IVB 14,000 + 2%                38,000 

ND/MB 7   39,000 + 1%                39,000  

 

Nr Emërtimi Vlera (mije) 

1 Shpenzime për Energji elektrike 250 

2 Shpenzime për ujë 10 

3 Shpenzime për telefon-faks-internet 80 

4 Shpenzime për orkestrime, incizime 320 

5 Sigurim ndërtese (zjarri + tërmeti) 120 

6 Shpenzime për krijimtari dhe libret, interpretim 1800 

7 Shpenzime materiale zyre dhe kancelari 120 

8 Shpenzime për publicitet ne media 180 

9 Shpenzime për mjete promocionale 250 

10 Shpenzime për fototekën 80 

11 Shpenzime për veshje (gardëroba) 120 

12 Shpenzime për modelime 60 

13 Rekuizita 120 

14 Shpenzime për dekorin shfaqje të reja 120 

15 Shpenzime për skenografinë 120 

16 Shpenzime për materiale pastrimi 120 

17 Shpenzime për ndriçimin dhe foninë 120 

18 Shpenzime për transportin e aktoreve dhe dekorit jashtë qytetit 400 

19 Shpenzime për pastrimin kimik gardëroba 50 

20 Shpenzime për aksesore dhe pajisje profesionale 120 

21 Shpenzime për abonime 50 

22 Shpenzime për artikuj dhe shërbime grimi 120 

23 Shpenzime për mirëmbajtje godine (lyerje, etj.) 120 

24 Shpenzime për prodhim dok.specifik (bileta) 70 

25 Shpenzime për udhëtime e dieta (brenda dhe jashtë vendit) 400 

26 Shpenzime te tjera 120 

27 Regjistrime ne TV 120 

28 Shpenzime per materiale ceremoniale 50 

29 Shpërblim te ardhura nga biletat 800 

  Shuma 6,410 
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Emërtimi Planifikuar lekë 

Paga 21,870 

Sig.shoqerore 3,652 

Shpenzime operative 6,410 

Investime 200 

Totali  32,132 

 

Për vlerësim buxheti 2021 – 29 667 000/leke 

 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Zyra e financës, drejtori. 

 

 

ARSIMI PARAUNIVERSITAR DHE EDUKIMI 

 

Nr.32 Projekti : Mirëmbajtje ambiente 

dhe blerje materiale konsumi për 

arsimin e Mesëm, 9-Vjecar dhe 

Kopshte  

  

 Kodi: III.2.13 

Llojet e programit : K09120 - Arsimi 

Parauniversitar dhe Edukimi 

 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit 

tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të 

sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në jetën komunitare. 

 

Arsimi parashkollor e para-universitar është një funksion i përbashkët i Njësive të Qeverisjes 

Vendore dhe Pushtetit Qendror.  

Bashkia e Vlorës administron aktualisht:  

- 8 kopshte me ushqim (800 fëmije) 

- 10 kopshte pa ushqim (1000 fëmije) 

- 49 shkolla 9-vjeçare,  

- 11 shkolla të mesme të përgjithshme,  

 

Materialet e parashikuara janë batanije, copë për çarçafë, (për konvikt e dhe kopshte me drekë) 

peshqirë, mbulesa tryezash, etj.  

ii. Synimi i projektit 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e 

shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve arsim ore në të gjithë territorin e 

Bashkisë Vlore. 

Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së shërbimeve 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit 

- Marrjen e kërkesave për secilin institucion. 

- Kryerja e llogaritjeve për shpenzimin. 
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- Kryerja e procedurave përkatëse. 

- Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet e pritshme 

Kushte më optimale të jetesës dhe mësim nxënies për nxënësit dhe fëmijët gjatë aktivitetit 

mësimor dhe akomodimit të tyre 

c) Aktoret e mundshëm d) Kontributet e mundshme ne projekt 

Nxënësit, Fëmijët, Mësuesit dhe edukatorët  Buxheti i Bashkisë 

 

 

Pozicioni NR Klasa Paga Individuale  Paga vjetore   

ND/MB 20 39000 7500                   11,160  

Fondi i vecant 5%     558 

Sigurimet shoqërore     1,864 

 

 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

Nr. Emërtimi Vlera 

1 Detergjente, te tjera 4,000 

2 Materiale, hidraulike, elektronike 2,500 

3 Riparime elektrike hidraulike, elektronike 2,500 

4 Zhbllokime tualeti 350 

5 Materiale elektrike  2,500 

6 Letër A4 1,500 

7 Pozime, shkolla N. Frasheri 300 

8 Gaz gatimi dhe ngrohje 1,600 

9 Peshqirë, mbulesa tav., batanije, carcafë 960 

10 Ene kuzhine 960 

11 Materiale dhe riparime te ndryshme 2,500 

12 Ushqimet e Kopshteve (800,femije *3500 leke*6muaj) 16,800 

13 
Ushqimet e P.L.M (90,femije *150 leke*22 dite*10 

muaj) 
2,970 

14 Objekte me qira 3,350 

15 Energji 17,800 

16 Telefon, internet 900 

17 Shpenzime për ujë 7,500 

18 Shpenzime transporti 1,900 

19 Shpenzime për dieta 200 

20 Lyerje 5,000 

21 Shpenzime, projekt Q.K.F 1,000 

25 Te tjera (Karburant për kaldajat e shkollave) 2,700 

26 Te tjera 5,500 

  SHUMA I 85,290 

   



BashkiaVlorë Buxheti2020 BashkiaVlorë Buxheti 2021 

122 

 
 
 

 

 

  

Emërtimi Planifikuar lekë 

Paga 11,718 

Sig.shoqerore 1,864 

Shpenzime operative 85,290 

Totali  98,872 

 

 

Për vlerësim buxheti 2021 – 98 872 000 leke 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 

përfundon) 

Gjate gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Bashkia Vlore, Qendra Ekonomike  

 

 

Normativa e konsumit te detergjenteve për Kopshte pa dreke shkolla 9 vjeçare dhe te 

Mesme 

Normativa e Shpenzime Telefonike mujore 
  

Nr. Emërtimi Njësia tarifa mujore tarifa mujore 

1 Shpenzime telefonike shkollat 9-vjeçare 000/lekë  5 5 

2 Shpenzime telefonike Kopshtet me dreke 000/lekë  5 5 

3 Shpenzime interneti shkollat e mesme 000/lekë  6 6 

 

Normativat e Konsumi te Karburantit 

Nr

. 
Emërtimi Njësia  

tarifa 

mujore  

tarifa 

mujore  

1 Fugoni I Qendrës Ekonomike  litra  deri 300 deri 300 

2 Fugoni I Shkollës P.L.M  litra  deri 150 deri 150 

 

Normativa për Shpenzime qira Godinash 

Nr. Emërtimi Njësia  tarifa mujore  tarifa mujore  

1 Kopshti Nr. 8 Skele  000/lekë  deri 100 deri 100 

2 Kopshti Nr.15 (Çimentua) 000/lekë  deri 60 deri 60 

3 Kopshti Ujë i Ftohte 000/lekë  deri 30 deri 30 

4 Kopsht l. Sallata  000/lekë  deri 60 deri 60 

 

Normativat e Konsumi te Gazit te Gatimit  

Nr. Emërtimi Njësia  
Sasia 

mujore 
Sasia mujore 

1 Kopshtet me dreke kg deri 180 deri 180 

2 Shkolla P.L.M  kg deri 150 deri 150 
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Normativat e Konsumi te Gazoili për Kaldaja  

1 Karburant për kaldajat  Shkolla  Ali Demi për  22 dite  Litër/ore deri 20 l/ore deri 20 l/ore 

2 Karburant për kaldajat  Shkolla Rilindja për 22 dite  Litër/ore deri 20 l/ore deri 20 l/ore 

3 Karburant për kaldajat  Shkolla Orikum  për 22 dite Litër/ore deri 10 l/ore deri 10 l/ore 

4 Karburant për kaldajat  kopshti Orikum për 22 dite  Litër/ore deri 10 l/ore deri 10 l/ore 

5 Karburant për kaldajat  Shkolla Poro   për 22 dite  Litër/ore deri 10 l/ore deri 10 l/ore 

6 Karburant për kaldajat  Shkolla Novosele  për 22 dite  Litër/ore deri 10 l/ore deri 10 l/ore 

 

Normativat e Konsumi te veshjeve te punës, Vjetor 

Nr. Emërtimi Njësia  
Sasia 

mujore 

Sasia 

mujore 

1 Bluza (futa ) sanitaret arsimi Cope  1 1 

2 Bluza (futa ) kuzhinieret dhe ndihmës kuzhinieret cope 1 1 

2 Bluza (futa ) edukatoret e kopshteve cope 1 1 

 

 

QENDRA E ZHVILLIMIT P.A.K 
 

Nr. 33 Projekti: Qendra e Zhvillimit PAK 

Kodi:III.2.15 

Lloji i programit: K10430. Strehim i dhe 

Shërbimet Sociale 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Qendra e Zhvillimit për PAK Vlorë, është një institucion shtetëror me varësi të dyfishtë: 
të 

Ministrisë së Mirëqenies Sociale, si dhe të Bashkisë Vlorë. QZHPAK ka një kapacitet prej 24 

personash, aktualisht në këtë qendër marrin shërbim 31 rezidentë të cilët janë jetim social dhe 

Biologjik dhe vuajnë prej sindromave të ndryshme, ku në të shumtën e rasteve ka një 

mbivendosje të paaftësive fizike, sensore dhe mendore. Kjo qendër ofron shërbim 24 orë për 

rezidentë të Grup- moshës deri 25 vjeç. 

II. Synimi i projektit  

 Synojmë krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për personat që janë të sistemuar 

në ketë institucionet. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

Në Qendrën ofrohen kryesisht shërbimet që vijojnë: Përkujdes Shëndetësor, higjenosanitar, 

ushqyerje, duke i kushtuar rëndësi të veçantë elementëve të mësimit special, terapive 

individuale edukative dhe në grup, integrimi social në komunitet etj. 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e të gjitha shërbimeve për krijimin e kushteve të përshtatshme në institucion. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

  Bashkia Vlorë.  
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e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  

 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 

 

Pozicioni   Klasa Paga Individuale  Shtesa per pozicion  

Kujdestare 4 IVB 14,000 + 2%  38,000  

Infermiere 2 IVA 14,000 + 2% 49,000 

Kujdestare (arsim i 

mesem) 
2   39,000 

MB/ND 4     38,000  

Ore jashtë orarit +5%     

Totali Fondi i pagave     

 

 

Shpenzime operative 

 

Nr. Emertimi  Artikulli Vlera 

1 Riparime te brendshme 602 120 

2 Batanije 602 120 

3 Materiale te buta (veshmbathje për fëmije) 602 120 

4 Kancelari 602 120 

5 Medikamente 602 300 

6 Roje Private 602 600 

8 Shpenzime te paparashikuara(energji,uje,telefon,post,etj) 602 1120 

9 Karburant 602 520 

10 Riparim makine 602 120 

11 Detergjente+bebelino 602 900 

12 Gaz 602 120 

13 EEG(Ezhe) 602 35 

14 Ene Kuzhine 602 120 

15 Analiza laboratorike për fëmije 602 35 

16 Qira Objekti (4 muaj) 602 140 

 Totali 602  4470 

 231   

1 Blerje mobilje + pajisje 231 1000 

   1000 
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Emërtimi Planifikuar 000 leke 

Paga 7,806 

Sig.Shoqerore 1,238 

Shpenzime operative 4,490 

Investime (Blerje Pajisje) 1,000 

Totali  14,534 

 

Për vlerësim buxheti 2021 – 14,534,000 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  

 

 

 

PROGRAMI I KUJDESIT SOCIAL DHE SOLIDARITETIT 

 

Nr. 34 Projekti: Çerdhet  

 

Kodi:III.2.16.1 

Lloji i programit: K10430 - Familja dhe fëmijët 

Funksioni: Ndërtimin dhe administrimin e 

qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale 

lokale. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Në qytetin e Vlorës janë 3 Çerdhe në varësi të Bashkisë së Vlorës. Te tri godinat e Çerdheve 

janë ne pronësi te Bashkisë. Këto çerdhe frekuentohen nga rreth 60 fëmije. 

Për ngrohjen e ambienteve të çerdhes përdoret gaz i lëngshëm. Gazi përdoret edhe për gatim. 

 

Llogaritja e pagave të personelit të çerdheve bazohet tek struktura e vitit 2021 ku nga 17 

punonjës 8 vetë e kanë pagën bruto mujore 39,000 lekë. Për të krijuar kushte sa më të 

përshtatshme në ambientet e çerdheve për higjienën e tyre është domosdoshme e blerja e 

materialeve të pastrimit, furnizimi me gaz për gatim. Për zyrat është e nevojshme furnizim i 

me kancelari e materiale të tjera zyre. Furnizimi me ushqime do të behet për 3 çerdhe. Për 

ushqyerjen e fëmijëve përgatitet menyja ditore sipas normativave të caktuara, mbi bazën e të 

cilës hartohet situacioni dhe sipas ditë ngrënieve del dhe kuota ditore. Kjo kuotë ditore është 

llogaritur mesatarisht 110 lekë në ditë. 

II. Synimi i projektit  

 Përmirësimin e infrastrukturës për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për 

qëndrimin e fëmijëve. 

 Përmirësimin e cilësisë së ushqimit, të kujdesit ndaj fëmijëve. 
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III. Aktivitetet kryesore të projektit  

  

  

  

  

  

  

  

 rëmbajtje te pajisjeve te zyrës 

  

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e të gjitha shërbimeve për krijimin e kushteve të përshtatshme në të gjitha çerdhet. 

Rritjen e numrit te fëmijëve qe frekuentojnë çerdhet. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Fëmijët në të gjitha çerdhet në Bashkinë 

Vlore të kenë kushte sa më të favorshme 

për qëndrimin e tyre. 

 Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  

 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 

Çerdhet   Klasa Paga Individuale  Shtesa për pozicion  

Përgjegjës 3 IIIA/1 14,000 + 2%                48,000  

Kujdestar 6 IVB 14,000 + 2%                38,000  

ND/MB 8    1 % Vjetërsi                39,000  

 

Shpenzime operative 

Nr.  Emërtimi Vlera  

1 Shpenzime për ujin (3 çerdhe), 450 

2 Shpenzime për telefon (3 çerdhe), 65 

3 Shpenzime për energji elektrike (3çerdhe) 600 

4 Shpenzime për ushqime (50 fëmije ) *3500leke *11 muaj 1,925 

5 Shpenzime për riparime dhe te tjera materiale konsumi (3 çerdhe) 800 

6 Shpenzime për gaz 3cerdhe *70 litra =210 *11 muaj 500 

7 Shpenzime peshqirë, çarçaf futa, te tjera 200 

8 Te tjera te pa parashikuar 800 

9 Lyerje 300 

  SHUMA 5,640 
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Emërtimi Planifikuar mijëra 

leke 

Paga 10,300 

Sig.Shoqerore 1,720 

Shpenzime operative 5,640 

Totali  17,660 

  

Për vlerësim buxheti 2021 – 17,660,000 lekë 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  

 

Nr. 35 Projekti: Qendra për Shërbime 

Komunitare 

 

Kodi:III.2.16.2 

Lloji i programit: K10430 - Familja dhe 

fëmijët 

Funksioni: Ndërtimin dhe 

administrimin e qendrave për ofrimin e 

shërbimeve sociale lokale. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Qendra për shërbime Komunitare është strukture e ngritur ne kuadër te projektit “Shërbime 

Komunitare për fëmijët me aftësi te kufizuar” nga shoqata “Ndihmoni Jetën” dhe Save the 

Children për një periudhe tre-vjecare dhe pas kësaj periudhe qendra ka kaluar ne administrimin 

e Bashkisë Vlore si një nga bashkëpunuesit e projektit. 

Qendra komunitare i ofron shërbimet e veta ne ambientet e Çerdhes Nr:2, Rrg: Enver Jaho, 

ambient i ofruar nga Bashkia Vlorës. 

Qendra ofron shërbime nga një ekip multidisiplinar për fëmije me aftësi te kufizuar, me synimin 

gjithëpërfshirës e tyre ne kopshte, shkolla dhe komunitet. Ky ekip përbehet nga: menaxherja e 

qendrës, psikolog, punonjës social, edukator, terapist te foluri dhe terapist okupacional. 

Grupet e synuara: 

Fëmijët nga mosha 2.5-21 vjeç dhe familjet e tyre. 

II. Synimi i projektit  

Shërbimet e ofruara: 

 Vlerësime dhe ngritje e programeve edukativ individual për fëmijët e shkollave dhe 

kopshteve. 

 Terapi individuale dhe ne grup për fëmijët me AK ne fushat e zhvillimit, ne fushën e 

konjicionit, te moterikes fine e globale, ne fushen e komunikimit dhe autonomise 

personale. Disa nga programet jane ne: modifikimin e sjelljes, te art terapise dhe lojes. 

Femijet ndiqen me metoden Portage(sherbim ne familje) dhe Heart-terapi. 

 Mbështetje dhe ngritjen e kapaciteteve te prindërve për te advokuar dhe lobuar për te 

drejtat e fëmijëve te tyre. 
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 Ndërgjegjësimi I komunitetit për te mbështetur gjithë përfshirjen e fëmijëve ne fusha te 

caktuara te jetës. 

Informimi dhe promovimi I shërbimeve: 

 Kontrata e lidhur qe ne fillimet e funksionimit te qendrës midis familjes se fëmijëve me 

AK dhe Qendres Komunitare. 

 Informacioni qe marrin prinderit ne menyre periodike nga stafi qendres dhe 

fletepalosjet e pergatitur me informacion te ndryshem qe ndihmojne prinderit ne rrit jen 

e kapaciteteve te tyre. 

Statistikat e qendrës: 

Qe nga fillimi i projektit e deri ne Dhjetor 2019 qendra ka ofruar dhe ofron sherbime 

per 83 femije dhe 3 te rritur (40 F dhe 46 M), te grupmoshes 2.5-21 vjec. 

 6 eshte numri I femijve qe frekuentojne qendren cdo dite nga ora 9-13. 

 12 eshte numri I femijve qe marrin sherbim ne familje nga terapistet e qendres. 

 68 eshte numri femijve te kopshteve dhe shkollave qe marrin sherbim ne qender. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

Arritjet: 

 Femijet kane patur permirsim te dukshem ne fushen e komunikimit kjo duke ju 

referuar dhe programit te pergatitur nga terapistje  “Vet-terapi e belbezimit) 

 5 femije kane patur permiresim ne fushen e autonomise, terapistaj ka shperndare tek te 

5 prinderit program te vlefshem per heqjen e pampersit tek femije qe e kane kaluar 

moshen biologjike te perdorimit te tij. 

 Permiresime te dukshme kane patur ne fushen e konjicionit, shtimit te numrit te 

minutave ne tavolinen e terapise, ne nderveprim social etj. 

 10 femije u rregjistruan per here te pare ne muajin Shtator ne kopshte dhe shkolla me 

ndihmen e qendres komunitare( punonjeses sociale dhe menaxheres ne pergatitjen e 

dokumentacioneve te femijve dhe lobimin per te drejtat e femoijve per 

gjitheperfshirje). Te 10 femijet sot kane mesuese mbeshtetese ne kopesht dhe shkolla. 

 3 te rinj ndoqen kursin professional te guzhines dhe sot jane te pajisu me certifikaten e 

kualifikimit. Nje nga femijet ne muajin Janar e me tej do ndjeki kursin e estetikes. 

 29 femije jane referuar per diagnostikim dhe te gjithe jane diagnostikuar. 

 Llojet e terapise:  

- Terapi zhvillimi dhe terapi te foluri kane perfituar 53 femije. 

- Terapi okupacionale kane perfituar 7 femije. 

- Fizioterapi kane perfituar 10 femije dhe 1 i rritur. 

- Menaxhim te sjelljes kane perfituar 10 femije 

- 5 femije kane perfituar nga programi javor after school, ku eshte punuar intensivisht 

per permiresimin e aftesive te tyre akademike. 

Trajnimet e prinderve: 

 Te gjithe prinderit kane marre pjese ne trajnimet qe jane bere ne qender nga ekspert te 

jashtem mbi menyrat se si duhet te punojne ne shtepi me femijet e tyre. 
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 Mbase cdo terapi terapistet u japin informacion prinderve sit e vazhdojne punen e tyre 

ne kushtet e shtepise. 

 

b) Rezultatet që prisni  

Rezultatet e pritshme janë:  

1. Rritja e numrit të fëmijëve me aftësi të kufizuar që si pasojë e shërbimeve të marra në 

Qendër, gëzojnë gjithëpërfshirjen dhe aftësohen për jetesë të pavarur,  

2. Rritja e numrit të familjarëve, përfitues të shërbimeve që rritin kapacitetet për të 

punuar me fëmijet e tyre dhe advokuar për të drejtat e tyre  

3. Aktivizimi i institucioneve dhe komunitetit në mbështetje të fëmijëve me aftësi të 

kufizuara dhe familjeve të tyre, 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Fëmijët në të gjitha çerdhet në Bashkinë 

Vlore të kenë kushte sa më të favorshme për 

qëndrimin e tyre. 

 Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  

 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 

Pozicioni   Klasa Paga Individuale  Shtesa per pozicion  

Drejtor 1 IIIA/1 14,000 + 2%                72,000  

Psikolog 1 IVA 14,000 + 2%                46,000  

Punonjes Social 1 IVA 14,000 + 2%               46,000  

Edukatore 2 IVB 14,000 + 2%                38,000  

Terapist i te folurit + logoped 2 IVA 14,000 + 2%                49,000  

Fizioterapist  3 IVA 14,000 + 2%                49,000  

Sanitare 1 MB                 39,000        

 

Shpenzime operative 500,000 (sipas nevojave) 

 

Emertimi Planifikuar mijra 

leke 

Paga 8,574 

Sig.Shoqerore 1,720 

Shpenzime operative 500 

Totali  10,794 

Për vlerësim buxheti 10,794,000 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 36 Projekti: Qendra 

Multifunksionale 

 

Kodi: III.2.16.3 

Lloji i programit: Familja dhe fëmijët 

Funksioni: Për fuqizimin e familjeve, gra te 

dhunuara, fëmijët ne situate rruge dhe grupet e 

tjera vulnerabël por edhe edukimin , këshillimin 

dhe zhvillimin  psiko-social të fëmijëve dhe 

familjeve në nevojë në Bashkinë e Vlorës . 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Qendra Multifunksionale është strukture e ngritur ne kuadër te hartimit te Planit Social 2018-

2021, i cili eshtë hartuar nga Drejtoria me mbështetjen e UNICEF përmes OJF-ve World Vision 

dhe ESA Consulting në një fazë të parë dhe Europartners Development në fazën përmbyllëse 

dhe që synon të krijojë mekanizmat e domosdoshëm administrativë, strukturat institucionale 

në shërbim të grupeve vulnerable (edukim, sherbim psikologjik etj) të identifikojë kostot dhe  

burimet financiare, në mënyrë që shërbimet e kujdesit social të ofrohen për fuqizimin e 

familjeve, gra te dhunuara, fëmijët ne situate rruge dhe grupet e tjera vulnerabël në Bashkinë e 

Vlorës, sipas një projekti të hartuar mirë, i cili monitorohet dhe azhornohet rregullisht.Gjatë 

kësaj periudhe tre-vjecare dhe pas kësaj periudhe do të alokohen fonde nga buxheti i shtetit dhe 

pjesërisht nga Bashkia Vlorë deri sa qendra do te kaloje plotësisht e financuar dhe ne 

administrimin e Bashkisë Vlore . 

Qendra Multifunksionale i ofron shërbimet e veta ne ambientet e Godinës pranë konviktit të 

Shkollës së Mesme Profesionale “Pavarësia” Vlorë , ambient i ofruar nga Bashkia Vlorë. 

Qendra ofron shërbime nga një ekip multidisiplinar për fëmijët dhe familjet në nevojë, ku numri 

i perfituesve do te jete ne baze te nevojave , te dyja gjinite , per femijet nga 4-5 vjec deri 18 

vjec ndersa per fuqizimin e familjeve , te rriturit mbi 18 vjec. 

Përfitues të drejtëpërdrejtë: Familjet e fëmijëve dhe fëmijët e akomoduar në IPSH Vlorë; 

familjet në risk për tu ndarë nga fëmijët; familje të cilat kanë shfaqur sjellje problematike në 

mirërritje dhe zhvillimin e fëmijëve etj, (të tjera grupe në nevojë me specifika të ngjashme); 

punonjësve menaxherë të rastit (PMF), punonjësit e IPSH Vlorë. 

Përfitues të tërthortë: rrethi i gjerë familjar i familjeve target; punonjës të strukturave të 

posaçmetë shërbimeve sociale pranë bashkisë; punonjësit e shërbimit social shtëtëror; 

punonjësit e njësive të vlerësimit të nevojave dhe referimit në çdo njësi administrative;  

profesionistë të tjerë të shërbimeve psikosociale  të sitemit shëndetësor dhe arsimor në nivel 

vendor. Aktivitetet që do të realizohen nga Qendra Multifunksionale janë: 

Aktiviteti 1.1: Mbështetje psiko sociale përmes ofrimit të informacionit, këshillimit dhe 

avokimit. 

Aktiviteti 1.2: Organizmi i klasave të prindërimit dhe terapisë familjare, sipas nevojave për 

secilën familje. 

Aktiviteti 1.3: Sigurimi i aksesit në rrjetet e shërbimeve në komunitet 

Aktiviteti 1.4. Shërbime për mbështetje ligjore dhe administrative për familjet. 

Aktiviteti 1.5. Mbështje për aftësim profesional, punësim 
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Aktiviteti 2. Ngritja e ekipit të specialistëve mbështetës për ofrimin e shërbimeve të 

specializuara 

Ativiteti 3. Ofrimi i kujdesit afatshkurtër në shtëpi.  

Aktiviteti 4.1 Identifikim dhe referim për mbështetje, i familjeve të mundshme kujdestare 

profesionale (me dhe pa lidhje gjaku), në strukturat shërbim ofruese. 

Aktiviteti 4.2 Organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese për shërbimin e kujdestarisë 

alternative dhe mirëqënien e fëmijëve 

 

Ky ekip përbehet nga: menaxherja e qendrës, psikolog, punonjës social, edukator, sanitar dhe 

dy punonjës të Bashkisë në funksion të Qendrës ku një prej tyre do të jetë për Vlerësimin e 

Rasteve të Nevojave dhe Referimit të Rasteve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rezultatet e pritshme janë:  

Rritja e shërbimeve komunitare dhe të integruara të  fëmijëve në nevojë që si pasojë e 

shërbimeve të marra në Qendër, të fuqizohet familja, fëmijët të kenë një jetë më cilësorë , të 

mos kenë problematika si neglizhimi, mosinteresimi nga ana prindërore etj. Si dhe të gëzojnë 

gjithëpërfshirjen dhe aftësohen për jetesë të pavarur dhe pa trauma familjare 

Rritja e cilësisë së shërbimeve për  familjarët e këtyre fëmijëve, përfitues të shërbimeve që 

rritin kapacitetet për të punuar me fëmijet e tyre dhe advokuar për të drejtat e tyre 

Aktivizimi i institucioneve dhe komunitetit në mbështetje të fëmijëve në nevojë dhe 

familjeve të tyre, 

c) Shpenzimet e llogaritura  

 

Shpenzimet për çdo aktivitet  

 

 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 

 

Pozicioni   Klasa Paga Individuale  Shtesa per pozicion  

Pergjegjes  1 IIIA/1 14,000 + 2% Buxheti i Shtetit  

Psikolog 1 IVA 14,000 + 2% Buxheti i Shtetit 

Punonjes Social 1 IVA 14,000 + 2% Buxheti i Shtetit 

Edukatore 1 IVB 14,000 + 2% 35,000 

Sanitare 1 MB  38,000 

Punonjese nga Bashkia për  

Vlerësimin e Rasteve të 
1 MB   

Punonjese nga Bashkia 1 MB   

 

 

 



BashkiaVlorë Buxheti2020 BashkiaVlorë Buxheti 2021 

132 

 
 
 

 

Shpenzime operative: 

Emertimi Planifikuar mijra 

leke 

Paga 1,800 

Sig.Shoqerore 303 

Shpenzime operative  

Totali   2,103 

  

Për vlerësim buxheti 2021 – 2,103,000 lekë 

ς) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2020 deri 31 Dhjetor 2022, me 

fonde të alokuara nga buxheti i shtetit 

dhe pjesërisht një pjesë e fondit nga 

Bashkia.  

d) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës. 

 Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social bën 

monitorimin e shërbimit dhe kapacitetet e stafit 

që punojnë në Qendër .  

  

 

SHTEPIA E FEMIJES 

 

Nr. 

36 

Projekti: Shtëpinë e foshnjës. 

Kodi:III.2.17 

Lloji i programit: K10430 - Strehim i dhe 

Shërbimet Sociale 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Shtëpia e foshnjës ofron shërbim rezidencial për foshnjat dhe fëmijët e braktisur, jetimë 

biologjik ose social. Gjithashtu ofron shërbim ditor për foshnjat e fëmijët në nevojë. 

Shërbimet e ofruara janë nga më të ndryshmet duke filluar nga trajtimi mjekësor, psikosocial 

për foshnjat, këshillim për nënat, etj. 

Kapaciteti i këtij institucioni është 30 dhe aktualisht numri i fëmijëve që marrin shërbim në 

këtë institucion është 22. 

II. Synimi i projektit  

 Synojmë krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për foshnjat dhe fëmijët që janë 

të sistemuar në institucionet e përkujdesit rezidencial. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Mbështetje me transport për realizimin e takimeve të fëmijëve me familjet biologjike 

me qëllim përmirësimin dhe forcim in e marrëdhënies prind-fëmijë. 

 Furnizim me veshmbathje sipas nevojave të fëmijëve Shtëpia e Foshnjës, në mënyrë 

që të ndihmohet në përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ofruar për mirërritjen e 

fëmijëve të këtij institucioni. 

 Organizimi i aktiviteteve të ndryshme me fëmijët e Institucionit. 

 Hartimi i projekteve të veçanta që mund të paraqiten nga Shtëpia e Fëmijës 
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b) Rezultatet që prisni  

Përmirësimi i shërbimit të përkujdesjes, mirërritjes dhe edukimit të fëmijëve të Shtëpisë së 

Foshnjës 

 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Institucioni Shtëpia e Foshnjës 

Fëmijët e sistemuar në institucionet e 

përkujdeset 

Familjet e fëmijëve të sistemuar në 

institucione. 

 Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 

Pozicioni   Klasa Paga Individuale  Shtesa per pozicion  
Paga 

Vjetore 

Sociologe/psikologe 2 IVA 14,000 + 2% 43,000  1,536,000 

Kujdestare 3 IVB 14,000 + 2% 38,000  1,897,200 

Kujdestare arsim i mesem 3   1% vjetersi  39,000  1,674,000 

ND 2   1% vjetersi 38,000  1,092,000 

Total 10   6,200 6,199,200 

Shtese page t2, t3    777 776,500 

Fondi i vecante 5%    348 348,785 

600 paga    7,325 7,324,485 

601 sigurime    1,165 1,164,942 

 

Shpenzime operative 

Emërtimi  Vlera 

Pampersa  400 

Roje  720 

Detergjent 300 

Medikamente 120 

Lodra 50 

Artikuj shkollor 30 

Ene kuzhine 30 

 Karburant 70 

Te ndryshme 180 

Totali shpenzime 1,900 
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Llogaria 231       

 

Lyerje te ambienteve te institucionit   350 

Totali 350 

 

Emertimi Viti 2020 000/lekë 

Paga 7,325 

Sig.Shoqerore 1,165 

Shpenzime operative 1,900 

Investime (Paisje etje) 350 

Totali  10,740 

      

Për vlerësim buxheti 2021 – 10,740,000 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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III.3. TRANSFERTA SPECIFIKE 

Transferta e pa kushtëzuar dhe specifike e Bashkisë për Vitin 2021 

Kap Programi Emërtimi 

SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PËR 

VITIN 2021 

600 601 602 609 Totali 

4 K03280 PMNZSH 27,746 4,461 3,174  35,381 

7 K04240 Ujitja dhe Kullimi 14,707 
        

2,339 
22,954        40,000 

7 K04260 Administrimi pyjor 4,882 815 340  6,037 

8 K04520 Rrugët rurale 2312 384    2,696 

21 K09120 
Arsimi Para Universitar 

(kopshte, Qkf) 
218,754 36,658   255,412 

22 K09232 
Arsimi i mesëm punonjës 

mbështetës 
27,541 4,444    31,985 

22 K09240 
Konviktet e shkollave 

profesionale 
10,595 1,685 13,489  25,769 

  Mbrojtja civile    15,172 15,172 

    SHUMA I 306,537 49,101 39,957 15,172 412,452 

 

 

Për funksionet që financohen nga transferta specifike për vitin 2021 

Ujitja dhe kullimi 
Totali 40,000 

Nr.punonjesve 17 

Rruget Rurale 
Totali  2,696 

Nr.punonjesve 5 

Sherbimi i mbrojtjes nga zjarri (PMNZSH) 
Totali  35,381 

Nr.punonjesve 35 

Arsimi Para Universitar (kopshte, Qkf) 
Totali  255,412 

Nr.punonjesve 355 

Arsimi i mesëm punonjës mbështetës 
Totali  31,985 

Nr.punonjesve 51 

Konviktet e shkollave profesionale 
Totali  25,769 

Nr.punonjesve 16 

Administrimi i pyjeve 
Totali  6,037 

Nr.punonjesve 6 
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1. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH) 

 

Nr. 1 Projekti: III.3.1 Policia e 

Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit  

Lloji i programit: K03280. Mbrojtja nga zjarri 

dhe mbrojtja civile  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Bashkia e Vlore është përgjegjëse në territorin qe ajo mbulon.  

Në transferten specifike te vitit 2021, janë fondet për Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe 

Shpëtimit.  

Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe 

shpenzimet operative. 

Ministria e Punëve të Brendshme, ka transferuar në bashkitë përkatëse, inventarin e mjeteve, 

godinave dhe aseteve të tjera. Gjithashtu, Ministria e Punëve të Brendshme u ka dërguar 

bashkive të gjithë dokumentacionin që lidhet me personelin e këtij shërbimi, kuadrin ligjor 

dhe të dhëna të tjera që disponon të cilat janë të lidhura me shërbimin. 

 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe 

nënligjor në fuqi.  

Kjo transfertë për Bashkinë e Vlorës është 35,381,000 lekë.  

Per vitin 2021, Bashkia Vlore do te financoje nga te ardhurat e veta shumen prej 6,339 mije 

leke te clat do te perdoren per mbulimin e fondit te pagave dhe sigurimeve shoqerore, pasi 

fondi i dërguar nga Buxheti i Shtetit per kete ze eshte i pamjaftueshëm. 

II. Synimi i projektit  

Të përmirësohet siguria publike nëpërmjet sigurimit të mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit 

me qëllim rritjen e sigurisë së jetës dhe mbrojtjen e pronës së qytetareve, bizneseve, aseteve 

administrative, pasurive natyrore dhe ambienteve të ndryshme publike. 

b) Rezultatet që prisni  

Bashkia e Vlorës përballon në mënyrën më optimale situatat e emergjencave civile ( ka 

kontroll mbi territorin, ka plan emergjence masash) 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia Vlore  Bashkia Vlore 

e) Shpenzimet e llogaritura  

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore)    

Pozicioni  

Nr.Personave 

Paga 

per 

grade 

Paga per 

natyre 

veçante 

Vjetersi  shuma  

Komisar Zjarrfikes  1 85000 6000 10000 1,212,000 

K/Inspektor zjarrfikes 2 65000 6000 10000 1,944,000 

Kryezjarrfikes  6 48000 8000 10000 4,752,000 

Zjarrfikes  21 46000 8000 10000 16,128,000 

Asistent Zjarrfikes  5 40000 7000 10000 3,420,000 

shuma          27,456,000 

Ore supl .+Fondi i veçante 5%         5,572,800 

Totali i Fondit Pagave          33,028,800 
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Totali i sig.Shoqerore         5,515,810 
 

 

Nr. Mallra dhe shërbime te tjera Vlera ne 000 leke  

1 Materiale dhe shërbime zyre te pergjith 100 

3 Elektricitet 200 

4 Shërbime telefonike 50 

6 Shpenzime karburanti  2,300 

7 Shpenzime për pjese këmbimi, goma e bateri 214 

8 Shpenzime siguracion makinash 40 

9 Shpenzime te tjera transporti 200 

10 Shpenzime udhëtimi 70 

  Totali 3,174 

 

Emërtimi Planifikuar mijëra 

leke 

Paga 27,746 

Sig.Shoqerore 4,461 

Shpenzime operative 3,174 

Totali  35,381 

 

Shpenzime nga Transferta Specifike    35,581,000 lekë     

Shpenzime nga te Ardhurat e Veta         6,339,000 lekë 

Për vlerësim buxheti 2021                   41,720,000 lekë 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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2. Ujitja dhe Kullimi 

 

Nr. 2 Projekti: III.3.2 Ujitja 

dhe Kullimi 

 

Lloji i programit; K04240 - Bujqësia dhe zhvillimi rural 

Funksioni: Administrimin e infrastrukturës vendore të 

ujitjes dhe kullimit të tokave si dhe menaxhimin e 

institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas 

mënyrës së përcaktuar me ligj; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Për Kullimin dhe Ujitjen 

 

Ujitja dhe kullimi janë ndër faktorët kryesorë të rritjes së qëndrueshme të prodhimit bujqësor 

në vend, por për shkak të mungesës së vazhdueshme të investimeve ky sektor ka nisur 

rimëkëmbjen pas mjaft investimeve të bëra përgjatë viteve të fundit. Synimi për vitin 2021 

është pastrimi i 110 km me një volum prej 220,000 m3 kanale kullimi dhe 10 km kanale ujitëse 

me një volum prej 10,000 m3.  

 

Kjo transfertë për Bashkinë e Vlorës është 40,000,000 lekë.  

 

II. Synimi i projektit  

Përmirësimi dhe mirëmbajtja e rrjetit dytësor dhe terciar të ujitjes dhe kullimit, do të rrisë 

dukshëm shërbimet në favor të fermerëve dhe zhvillimit rural 

Projekti synon: 

•  Të sigurojë pastrimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të 

transferuar në pronësi të bashkisë, sipas legjislacionit në fuqi. (VKM Nr.1108, date e 

30.12.2015) 

• Të bashkëpunojnë dhe koordinojnë punën për rehabilitimin e sistemeve të ujitjes e të kullimit 

me strukturat rajonale të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, që administrojnë 

infrastrukturën kryesore në këto sisteme. 

• Të sigurojë mbarëvajtjen e ujitjes duke bërë të mundur furnizimin me ujë të parcelave të 

fermerëve 

 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

Hartimi dhe zbatimi i grafikëve të ndërhyrjes për KU – II/ III dhe KK – II/III Përcaktimi i 

volumeve të punës.Pastrimi dhe ndërhyrja me punëtori dhe me mjete të mekanizuara sipas 

grafikëve që struktura përkatëse do parashikojë 

. 

b) Rezultatet që prisni  

Sistemi i kanaleve të ujitjes dhe kullimit më problematike të NJA i përmirësuar. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Drejtoria e Kullimit dhe Ujitjes  Bashkia Vlore 

 

e) Shpenzimet e llogaritura  
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Shpenzimet për çdo aktivitet  

 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore)  

Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore për vitin 2021 do te jene si me 

poshtë:  

*Shpenzime për personelin(paga+sigurime shoqërore) 

 Nr.person Shuma lekë 

Shuma nëvit  23         14,007 

Deri në5% F.veçantë  700 

Totali i fondit tëpagës 

Sigurime shoqërore  2,339 

**Shpenzimet operative për realizimin e funksioneve kryesore për vitin 2021 do tëjenësi 

mëposhtë: 

Nr.   Emërtimi                                                                                       Vlera në000 lekë 

1     Energji Elektrike   8,000 

2     Mirëmbajtje hidrovori  3,500 

       -Shërbime dhe riparime pompave 2,000  

       -Riparim i godinës së Hidrovorit dhe rrethimi i godinës                           900 

       -Rroba pune 250 

       -Vegla pune                                                                                               250 

       -Tëtjera(dokum,rregjistra Hidrovori) 100 

3     Vajra & graso 600 

4     Riparime shërbime pjesëkëmbimi eskavatorët                                  2,000 

5     Naftëpër Kullimin dhe ujitjen    12,000 

        -Pastrimi i kanaleve kulluese 120km,200,000mᶾ                                    6,600 

        -Pastrimi i kanaleve ujitëse 20km                                                           1,400 

        -Transport eskavatori                                                                                 600 

        -Roje (kujdestar Eskavatorësh) 900 d.pune                                             1,400 

        -Inspektim nëterren     400 

        -Inventarët e objekteve kullimit,ujitjes,kanceleri,dokumentacion 

          skanime hartash,kompjutera komplet,trajnime punëtorësh                     500  

        -Azhornime,mbikqyrje,kolaudime        500 

        -Mirëmbajtje saraçineske dhe vepra arti                                                     600 

6      Tëtjera tëpaparashikuara                                                                        800 

Shuma e shpenzimeve 1+2+3+4+5+6                                                         26,900 

V.O: Ndërmarrja të rishikojë planin e shpenzimeve operative dhe të bëjë korigjimet deri 

në vlerën 22,954 mijë lekë.    

 

 

Tabela përmbledhëse e shpenzimeve 
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Emërtimi Planifikuar mijëra 

leke 

Paga 14,707 

Sig.Shoqerore 2,339 

Shpenzime operative 22,954 

Totali  40,000 

 

Pozicioni Nr. person Shuma leke 

Shuma ne vit 23 14,007 

Deri ne 5% f.vec  700 

Totali i fondit te pages  14,707 

Sigurimet shoqërore 16.7%  2,339 

 

Per Vleresim buxheti 2021 – 40,000 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 

2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  

 

 

3. Administrimi i pyjeve 

Nr. 3 Projekti: III.3.3 Administrimi 

i shërbimit të pyjeve dhe 

kullotave 

Lloji i programit: K04260 - Mjedisi dhe mbrojtja e 

Pyjeve e kullotave. 

Funksioni: Administrimin e pyjeve dhe kullotave 

vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Administrimi i Pyjeve /Kullotave si veprimtari e Njësisë se Qeverisjes Vendore- Bashkia 

Vlore. Për realizimin e këtij shërbimi përveç strukturës se brendshme te Bashkisë Vlore prej 

një sektori me personel prej 5 personash. Për vitin 2021 nga Buxheti i Shtetit per sherbimin e 

administrimit te pyjeve parashikon : 

Punonjës Administrimi i pyjeve/Sherbimi pyjor 

 

Pozicioni Nr. person 
Kategori

a e pages 

Dipllom+ 

vjetersi 

Shtesa per 

pozicion 

Shuma 

leke 

Pergjegjes 1 IIIA/1 21,000 53,000 888,000 

Ekonomist bujqesie 1 IVA 21,000 41,000 744,000 

Specialist pyjesh  1 IVA 21,000 41,000 744,000 

Sp. Pyjesh (i mesem)  3   7,500 39,000 1,674,000 

Ore jashte orarit + 5% 

f.vec 
        832,000 
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Totali i fondit te 

pagave v.2020 
       4,882,000 

Totali i sig. 

shoqerore 2021 
        815,294 

 

Struktura administrative përgjegjëse për pyjet dhe kullotat, referuar ligjit organik, evidentojnë 

zjarret e rënë në pyjet dhe kullotat që administrojnë apo kanë në pronësi dhe raportojnë të 

dhënat statistikore, në përputhje me kriteret e vendosur në përputhje me përcaktimet e 

dispozitave ligjore. 

Kjo transferten për Bashkinë e Vlorës është 6,037,000 lekë. 

 

 

II. Synimi i projektit  

Shërbimi Pyjor organizohet e vepron sipas parimeve të profesionalizmit, pavarësisë, 

transparencës, shërbimeve ndaj publikut, përgjegjësisë dhe korrektësisë për kryerjen e misionit 

dhe të detyrave të ngarkuara. 

Shërbimi Pyjor vepron ne pyjet dhe kullotat ne pronesi te Bashkise Vlore në territorin 

administrativ të saj. 

Punonjësit e shërbimit pyjor do te pajisen me uniformë me shenja dalluese, dokument 

identifikimi dhe mjete të tjera teknike të nevojshme për kryerjen e detyrës. 

Ky shërbim do te organizohet bazuar ne dispozitat e Ligji nr. 9385/2005 ( i ndryshuar) “ Për 

Pyjet dhe Shërbimin pyjor “si edhe Ligjit Nr. 5/2016 “ Për moratoriumin e pyjeve ne RSh” 

 

 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit 

Ndjekin dhe evidenton në vijimësi ndryshimet që pësojnë pyjet, kullotat e livadhet, nga ndotjet 

atmosferike, dëmtuesit, sëmundjet, zjarret e faktorë të tjerë, me ndikime në treguesit e 

ekosistemeve pyjore e kullosore dhe të biodiversitetit, si dhe m err masave të nevojshme ne 

zbatim te Ligjit organik. kontrollon zbatimin e dispozitave ligjore dhe të akteve nënligjore në 

fuqi për pyjet, kullotat, Parandalon dhe merr masa në rastet e shfrytëzimit dhe të tregtimit të 

paligjshëm të materialit drusor, të prodhimeve pyjore e jopyjore 

 

 

b) Rezultatet që prisni  

Kjo strukture pjese e strukturës organizative te Bashkisë Vlore do te jete ne funksion te 

përmirësimit te performances ne kuadër te mbrojtjes se pyjeve/kullotave ne administrim te 

bashkisë Vlore. Si funksion i shërbimit pyjor do te kontribuojë ne dhënien e informacionit mbi 

situatën aktuale te pyjeve/kullotave 

 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia Vlore  Bashkia Vlore 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  
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- Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2021 do te jene ne 

vlerën 340 mijë leke  

Emertimi Planifikuar mijra 

leke 

Paga 4,882 

Sig.Shoqerore 815 

Shpenzime operative 340 

Totali  6,037 
 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  

 

 

 

 

4.Rrugët rurale 

 

Nr. 4 Projekti: III.3.4 

Mirëmbajtje e rrugëve 

Rurale 

 

Lloji i programit: K04530 - Infrastruktura rrugore 

Funksioni Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e 

rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike 

vendore; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Bashkia e Vlore është përgjegjëse në territorin e juridiksionit të saj në fushën e infrastrukturës 

dhe shërbimeve publike, bazuar në ligjin Nr. 139/2015 dt. 17. 12. 2015, “PËR 

VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e 

infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 4: Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e 

rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike vendore. 

 

Vendimi i Këshillit të Ministrave, Nr. 915,datë 11.11.2015, “Për transferimin në pronësi, nga 

Këshillat e Qarqeve te Bashkitë, të rrjetit të rrugëve rurale dhe të aseteve të luajtshme e të 

paluajtshme të ndërmarrjeve të mirëmbajtjes së këtyre rrugëve”, neni1, kalon në administrim 

të Bashkisë së Vlore fondin e rrugëve rurale si me poshtë: 

 

Nr. Emërtimi I rrugës Distanca Km 

1 K/Lopes - Mifol 1 

2 Bonifikim - Narte 3 

3 Bishti I Kalldremit - Kanine 8 

4 Parku Tregetsise- Sode PusMezinit 7 

5 Qafe e Kociut- Risili - Llakatund 9 

6 Cezem e Thate - Risili 3.7 

7 Kthesa Stacion Pompa - Aliban 2 
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8 Kthesa Trevellazerit - Trevellazer 7 

  Total 40.7 

 

 

Ky fond i shtohet fondit të inventarit të rrugëve qe kanë qene në funksion për mirëmbajtje të 

ish komunave ( Njësive administrative sot)  

 

Për vitin 2018 në Ligjin “ Për buxhetin e vitit 2018”, Neni 16: Transfertat e pakushtëzuara, që 

buxheti qendror ia transferon pushtetit vendor, përfshijnë fondet për përballimin e 

veprimtarive dhe të funksioneve që përcaktohen në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.  

 

Transfertat e pakushtëzuara shpërndahen ndërmjet njësive të pushtetit vendor, sipas formulës 

së paraqitur në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Shuma e transfertës së pakushtëzuar dhe 

specifike për çdo njësi të pushtetit vendor paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij ligji.  

 

 

II. Synimi i projektit  

Të sigurojë administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së rrugëve, në 

pronësi të bashkisë, sipas legjislacionit në fuqi. (VKM Nr.1108, datë 30.12.2015) 

• Të sigurojë akses më të mirë për qytetarët në shërbimet 

• Të rrisë sigurinë e lëvizjes në rrugë të automjeteve 

• Të sigurojë nivelet optimale të lëvizshmërisë në funksion të bizneseve sipas zonave.  

 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

Parashikimi në buxhetin e Bashkisë për vitin 2018 

• Hartimi i kalendarit të ndërhyrjeve 

• Përcaktimi i volum eve të punës 

• Alokimi i fondeve 

• Riparim i rrugëve sipas kalendarit dhe projekteve 

 

 

b) Rezultatet që prisni  

• Funksionim i mirë i strukturës 

• Kryerje sipas kërkesave i shërbimit 

• Mirëmbajtja dhe riparimi i rrugëve sipas kalendarit te ndërhyrjeve 

 

 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Sektori I rrugëve Rurale 

Bashkia Vlore 

 

 Bashkia Vlore 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  
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e) Shpenzimet e llogaritura  

Nr EMERTIMI                                         NJESIA   SASIA           CMIMI       

VLERA 

1 Stabilizant& Çakell makinerie 5 - 10 lekë                          2,000   

               TOTAL                                                                                                                            

2,000 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore)  

Pozicioni Nr. Person Pozicion Shuma Leke 

Punëtor mirëmbajtje 5 39,000 2,340,000 

Ore jashtë orarit + 5 %     117,000 

Totali i fondit te pagave v.2021 5   2,457,000 

Totali i sig. shoqerore 2021     410,319 

 

 

Kjo transfertë për Bashkinë e Vlorës është 2,696,000 lekë 

 

Tabela përmbledhëse e shpenzimeve 

Emërtimi Planifikuar mijëra 

leke 

Paga 2,312 

Sig.Shoqerore 384 

Totali  2,696 

  

Për vlerësim buxheti 2021 – 2,696,000 lekë  

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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5. Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe Personeli jomësimor në 

arsimin parauniversitar 

 

Nr. 5 Projekti: III.3.5 Pagat dhe 

sigurime shoqërore për punonjësit 

e arsimit 

Lloji i programit: K09120 - Arsim i 

parauniversitar dhe edukim 

Funksioni : Sistemin arsimor parashkollor në 

kopshte; Ndërtimin, rehabilitimin dhe 

mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 

shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit 

tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të 

sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në jetën komunitare. 

Bashkia e Vlorës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që 

kërkojnë një vëmendje të veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN 

VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbim eve 

publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 

shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale dhe pika 12.Administrimin dhe 

rregullimin e sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe 

 

II. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e 

shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve arsim ore në të gjithë territorin e Bashkisë 

Vlore. 

 

iii. Aktivitet et kryesore të projektit 

1. Planifikimi sipas institucioneve dhe shërbim eve të duhura 

2. Përllogaritjet e përgjithshme dhe periodike të shpenzimeve për paga dhe sigurime 

3. Kryerja e shpenzimeve sipas organikes dhe kërkesës se çdo institucioni arsimor 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimi i shërbimit në kohë dhe me cilësi 

Rritje e përformancës së punonjësve 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Drejtoria e arsimit 

Punonjësit e shërbimeve mbështetëse arsim, 

konvikte 

 Bashkia Vlore 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  
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** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore)  

POZICIONI NR. 

PERSO

N 

PAGA BAZE 

VJETERSI 

Pozicio

n 

Kualifi

kim 

SHUMA 

LEKE 

Drejtor Kop.me dreke. 8 21,000 45,000 2,800 6,604,800 

Drejtor Kop.pa dreke. 7 21,000 42,500 2,800 5,569,200 

Drejtor Q.K.Femijeve 1 21,000 51,000 2,800 897,600 

Pergjegjes sektori 2 21,000 44,000 2,800 1,627,200 

Inspektor Q.K.Femijeve 4 21,000 42,500 2,800 3,182,400 

Magaziniare Q.K.F. 1 42,625     511,500 

Edukatore kopshti 205 21,000 36,650 1,400 145,263,000 

Kuzhiniere 9 43,125     4,657,500 

Nd.Kuzhiniere 14 39,000     6,552,000 

Sanitare 98 41,505     48,809,880 

Roje 6 47,000     3,384,000 

Shtese per festa dhe dite 

te Diela, Roje 

6 31,000   
2,232,000 

Komp.+largesi +5%         46,658,016 

Totali i fondit te pagave  355       275,949,096 

Totali i sig. shoqerore          46,083,499     

  

VO: Bahskisë Vlorë për vitin 2021 i janë akorduar për personelin mësimor dhe për stafin 

mbështetës shuma prej 255,412,000 lekë. (Për personelin mësimor 191,903,000 lekë dhe për 

stafin mbështetës 63,509,000 lekë). Në këto kushte Administrata e Bashkisë i kërkon Këshilit 

miratimin e këtij fondi dhe vazhdimin e kërkesave Ministrisë së Linjës për plotësimin e fondit të 

pagave sipas llogaritjeve të mësipërme. Kërkesat do ti drejtohen Ministrisë së Linjës mbas 

mbylljes së vitit buxhetor 2020 pasi të bëhen rakordimet me Degën e Thesarit për diferencat e 

ngelura nga viti 2020. 

 

Tabela përmbledhëse e shpenzimeve: 

Emertimi Planifikuar mijra 

leke 

Paga 218,754 

Sig.Shoqerore 36,658 

Shpenzime operative  

Totali  255,412 

  

Për vlerësim buxheti 2021 – 255,412,000 lekë 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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6. Arsimi i mesem punonjës mbështetës 

 

Nr. 6 Projekti: III.3.5 Arsimi i mesëm 

punonjës mbështetës 

Lloji i programit: K09120. Arsim i 

parauniversitar dhe edukim 

Funksioni : Ruajtje dhe mirëmbajtje ne Sistemin 

in arsimor parauniversitar;  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillim it ekonomik dhe social të komunitetit 

tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësim e, të jenë të 

sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në jetën kom unitare. 

Bashkia e Vlorës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që 

kërkojnë një vëmendje të veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN 

VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve 

publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 

shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale dhe pika 12.Administrimin dhe 

rregullimin e sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe 

 

 

II. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e 

shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve arsim ore në të gjithë territorin e Bashkisë 

Vlorës. 

iii. Aktivitet et kryesore të projektit 

1. Planifikimi sipas institucioneve dhe shërbim eve të duhura 

2. Përllogaritjet e përgjithshme dhe periodike të shpenzimeve për paga dhe sigurime 

3. Kryerja e shpenzimeve sipas organikes dhe kërkesës se çdo institucioni arsimor 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimi i shërbimit në kohë dhe m e cilësi 

Rritje e përformancës së punonjësve 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Drejtoria e arsimit 

Punonjësit e shërbimeve mbështetëse arsim, 

konvikte 

 Bashkia Vlore 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  
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** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore)  

Pozicioni Nr.Person Paga Baze 

Vjetersi 

Shuma 

Leke 

Sekretare                 7          45,000     3,780,000 

Sanitare 32 41,550 15,937,920 

Roje 12 47,000 6,768,000 

Komp.+largesi+veshtiresi+5%     10,000,000 

Totali i fondit te pagave v.2021 51   36,485,920 

Totali i sig. shoqerore 2021     5,260,000 

 

Emertimi Planifikuar mijra leke 

Paga 27,541 

Sig.Shoqerore 4,444 

Shpenzime operative 0 

Totali  31,985 

  

VO: Bahskisë Vlorë për vitin 2021 i janë akorduar për arsimin parauniversitar shuma prej 31,985 

mijë lekë.. Në këto kushte Administrata e Bashkisë i kërkon Këshilit miratimin e këtij fondi dhe 

vazhdimin e kërkesave Ministrisë së Linjës për plotësimin e fondit të pagave sipas llogaritjeve të 

mësipërme. Kërkesat do ti drejtohen Ministrisë së Linjës mbas mbylljes së vitit buxhetor 2020 

pasi të bëhen rakordimet me Degën e Thesarit për diferencat e ngelura nga viti 2020.  

 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  

 

 

 

7. Konviktet e shkollave profesionale 

Nr. 

7 

Projekti: III.3.7 Konvikt te 

shkollave te mesme profesio nale  

Llojet e programit: K09230 - Arsimi 

parauniversitar dhe edukimi 

Funksioni : Sistemin arsimor parashkollor në 

kopshte; Ndërtimin, rehabilitimin dhe 

mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 

shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Në konviktin e qytetit te Vlorës në vitin 2020 kemi patur 60 nxënës. Burim i financimit janë 

buxheti i Bashkisë me të cilin ne kemi bërë veprimet e duhura duke bërë edhe arkëtimet e 

nevojshme për këtë shpenzim. Për vitin 2021 parashikohen të jenë 70 nxënës konviktor me 

pagesë të akomoduar në konvikt. 

Kjo transfertë për Bashkinë e Vlorës është 25,769,000 lekë. 
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ii. Synimi i projektit 

Të menaxhohet me efikasitet fondi për konviktin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e 

shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së konviktit ne territorin e Bashkisë Vlore. 

Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së shërbimeve 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Përcaktimi i nevojave 

2. Kryerja e llogaritjeve për shpenzimin 

3. Kryerja e procedurave përkatëse. 

4. Monitorimi i procesit 

b) Rezultatet që prisni 

Kushte më optimale të jetesës dhe sigurimi i mirëqenie për nxënësit dhe fëmijët gjatë 

akomodimit të tyre 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme ne projekt 

Nxënësit, Prindërit Bashkia e Vlorës 

d) Shpenzimet e llogaritura 

  Pozicioni Nr. 

Person 

Kateg. Dipllom+ 

Vjetersi 

Pozicion Shuma 

Leke 

Përgjegjës sektori 1 IIIA/1 21,000 58,000   948,000  

Specialist i nivelit te larte, 

ekonomist 

1 IVA 21,000 46,000 
  804,000  

Sp.nivelit te larte edukativ 1 IV A 21,000 46,000   804,000  

Punonjes ndihmes + roje etj... 13    7,500 39,000   7,254,000  

Ore jashte orarit + 5% f.vecant         784,500 

Totali i fondit te pagave v.2021 16       10,594,500 

Totali i sig. shoqerore 2021         1,685,030 

 

Nr Emertimi Vlera 

1 Riparime ne Konvikt 2,000 

2 Shpenzime per ushqime 70*6,500*10 4,550 

3 Shpenzime gazi 450 

4 Shpenzime energjie 650 

5 Shpenzime uji 300 

6 Detergjent 950 

7 Shpenzime telefon 150 

8 Shpenzime medikamente 100 

9 Shpenzime te tjera te paparashikuara 389 

10 Riparime hidrosanitare 350 

11 Riparime elektrike te ndryshme 400 

12 Lyerje 1600 

13 Carcaf, batanije 800 

14 Materiale te ndryshme 800 

  SHUMA I 13,489 
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Emërtimi Planifikuar 

leke 

Paga 10,595 

Sig.Shoqerore 1,685 

Shpenzime operative 13,489 

Totali  25,769 

 

Totali 25,769,000 mije leke 

 

Normativat e konsumit te detergjenteve për 1 muaj për 1 Konvikt  

NR Emërtimi i artikullit Njësia Sasia 

1 Sapun rrobash cope 70 

2 Sapun tualeti cope 70 

3 Klor pluhur kg 20 

4 Fshesa me bisht cope 20 

5 Lecka për larje me bisht cope 30 

6 Mastro Lindo cope 50 

7 Pece pluhurash cope 40 

8  Acid  cope 50 

9 Kova  cope 4 

10 Furça banjoje cope 30 

11 Lopata mbeturinash cope 20 

12 Detergjent xhamash shishe 50 

13 Ace cope 60 

14 Fshesa Vendi cope 6 

15 Detergjente larje me dore kg 80 

16 Detergjent lavatrice  kg 80 

17 Test enësh  cope  60 

18 Tel enësh  cope  50 

19 Vim cope  10 

20 Sfungjer cope  100 

21 Futa personeli cop ne vit 20 
 

f) Periudha e zbatimit 

Gjatë vitit 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Qendra Ekonomike Bashkia e Vlore 
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III.4. SHPENZIMET KAPITALE (ART.230 + 231)  

 

Duke u mbështetur ne programin Buxhetor Afatmesëm i Bashkisë së Vlorës është hartuar buxheti 

per vitin 2021 bazuar ne programt të zhvillimit të qytetit, të cilat lidhen me funksionet respektive 

të pushtetit vendor të përcaktuara në kuadrin ligjor. Baza mbi të cilën janë përcaktuar 

investimet parësorë duke u nisur dhe nga kërkesat e qytetarëve, të shprehura përmes diskutimeve 

publike ne të 5 njësite administrative dhe programi qeverisës i Kryetarit të Bashkisë për vitet 2020-

2024, grupi i punës paraqet per miratim projektet e investimeve te mëposhtme. 

 

Fondi prej mijë lekë do të përdoret për objektet e mëposhtme: 

Kapi

tulli 

EMERTIMI 

Vlera ne  

mijra 

leke 

INVESTIME NE TOTAL 368,473    

Investime ne Vazhdim 2020-2021 118,315 

1 Ndërtim i sallës se Këshillit Bashkiak Vlore + sistem ngrohje qendrore 44,500 

8 Rehabilitim dhe riasfaltim i disa akseve rrugore në qytetin e Vlorës 29,400 

8 Rehabilitim dhe riasfaltim I rrugës Cerkovine- Skrofotinë- Trevllazër 27,610 

8 
Vazhdimi I punimeve të projektit “rehabilitim dhe riasfaltim i rrugës Cerkovinë- 

Skrofotinë- Trevllazër” 
3,768 

15 
Përmirësim i kushteve fizike të banesave ekzistuese për shtresat e varfra dhe të 

pafavorizuara  
3,100 

8 Rehabilitim dhe riasfaltim I rrugës Babicë - Xhyherinë 9,300 

21 Diferenca të ngelura nga projekti “Shkolla Qendër Komunitare” viti 2014 637 

INVESTIME TE PLANIFIKUARA PER VITIN 2021  

Blerje pajisje për vitin 2021 9,200 

1 
Pajisje për arsimin+çerdhe+pajisje për Bashkinë dhe K.B, (elektronike + pajisje 

zyre) 
5,000 

21 Blerje parketi për riparimin e palestrave të shkollave të qytetit 3,200 

1 Pajisje për matjen e parametrave të tokës, + prognozën sinjalistike + reagent  1,000 

Studime, projektim dhe Shpronësime 31,556 

15 Shpronsim Zona historike dhe zona te tjera + Projektim 31,556 

Investime ne infrastrukture 2021 123,502 

21 Investime në shkolla 9 vjecare  30,000 

21 Investime në arsimin parashkollor 4,050 

15 
Përmirësim i kushteve fizike të banesave ekzistuese për shtresat e varfra dhe të 

pafavorizuara (30 banesa * 600 mijë lekë * 25%) 
4,500 
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8 Rikonstruksion i rrugës Panaja – Oshtimë  9,200 

8 Rikonstruksion i rrugës së fshatit Poro 4,900 

8 Rikonstruksion i rrugës së lagjes “1 Maj, Gjergj Kastriot Skënderbeu” 4,725 

8 Rikonstruksion i rrugës Llakatund, Beshisht etj. (66,000) 33,000 

8 Riasfaltim i rrugëve në 5 rajonet e qytetit  30,000 

8 Mbikëqyrje dhe Kolaudim 3,127 

Investime ne Institucione Vartëse 21,900 

Investime me projekte te huaja IPA – 64,000 mije 64,000 

 

Investime ne Institucione Vartëse 

Nr Investime ne Institucione Vartëse 21,900 

1 Nderrmarja e Sherbimeve Publike 9,880 

2 Klubi Shumesportesh Flamurtari 1,000 

3 Qendra Kulturore 900 

4 Qendra PAK 1,000 

5 Shtëpia e Fëmijës 350 

6 Nd. e Sherbimeve Publike (Gjelberimi) 8,000 

7 Ndërmarrja e Menaxhimit te Mbetjeve (NMM) 570 

8 Teatri Petro Marko 200 

 

Investime ne Vazhdim 

 

1. Ndërtim i sallës se Këshillit Bashkiak Vlore + sistem ngrohje qendrore  (44.5 milione 

leke) vlera e planifikuar per vitin 2021  

 

Punimet për këtë projekt janë aktualisht në proces: 
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2.  Rialsfatime te rrugeve (59,400) - vlera e planifikuar per vitin 2021 – 29,400 mije leke 

Ky investim është planifikuar në vitin 2020 me vlerën 70,000 mijë lekë. Mbas procesit të 

prokurimit është lidhur kontrata me subjektin fitues në vlerën 59,400 mijë lekë. Sipas programit të 

miratuar në vitin 2020 subjektit i janë miratuar dhe likujduar 30,000 mijë lekë. Po ashtu sipas 

programit për vitin 2021 ishin parashikuar 40,000 mijë lekë por nga diferenca e prokurimit do të 

paguhen 29,400 mijë lekë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Rehabilitimi dhe riasfaltimi i rruges Cerkovine – Skrofotine – Trevllazer. vlera e 

planifikuar per vitin 2021 – 27,610 mije leke 

 

Ky investim është planifikuar në vitin 2020 me vlerën 56,000 mijë lekë. Mbas procesit të 

prokurimit është lidhur kontrata me subjektin fitues në vlerën 42,965 mijë lekë. Sipas 

programit të miratuar në vitin 2020 subjektit i janë miratuar dhe likujduar 15,360 mijë lekë. Po 

ashtu sipas programit për vitin 2021 ishin parashikuar 36,000 mijë lekë por nga diferenca e 

prokurimit do të paguhen 27,610 mijë lekë. 
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4. Vazhdim i punimeve të projektit “Rehabilitimit dhe Riasfaltimit të Rrugëve Cerkovinë 

- Skrofotinë – Trevllazër”.     Vlera 3,768 mijë lekë 

Me VKB nr.61, datë 05.08.2020, fondet e ngelura nga programi i miratuar për rrugën 

Cerkovinë Skrofotinë Trevllazër, u vendos vazhdimi dhe përfundimi i këtyre segmenteve 

rrugore me një fond të planifikuar prej 12,000 mijë lekë. Ky fond u prokurua dhe u lidh 

kontratë me sipërmarrësin me vlerë 8,408 mijë nga i cili 4,640 mijë u paguan në vitin 2020 

dhe për 2021 planifikohen 3,768 mijë. 

 

 

5. Përmirësim i kushteve të komunitetit Rom dhe Egjiptian – Vlere 3,100 mje leke 

”Përmirësim i kushteve të komunitetit Rom dhe Egjiptian” me vlere te kontrates 12,356,145 lekë. 

Fondi i miratuar nga Ministria e Energjetikës, me financim nga Buxheti i Shtetit në masen 75% 

secili dhe buxheti i Bashkisë Vlorë në masën 25%. Vlera e 25% qe do të mbulohet nga Bashkia 

është 3,100,000 nga 4,476,000 të miratuara para lidhjes së kontratës.  

 

 

6. Rehabilitimi dhe riasfaltimi i rrugës se Xhyherines (9,300 mijë) - vlera e planifikuar per 

vitin 2021 – 9,300 mije leke. 

Ky investim është planifikuar në vitin 2020 me vlerën 27,000 mijë lekë. Mbas procesit të 

prokurimit është lidhur kontrata me subjektin fitues në vlerën 16,230 mijë lekë. Sipas programit 

të miratuar në vitin 2020 subjektit i janë miratuar dhe likujduar 7,000 mijë lekë. Po ashtu sipas 

programit për vitin 2021 ishin parashikuar 20,000 mijë lekë por nga diferenca e prokurimit do të 

paguhen 2,300 mijë lekë. 

 

Rehabilitim dhe riasfaltim i rrugës se Xhyherines me nje gjatësi totale prej 3.1 km 
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7.  Diferenca të ngelura nga projekti “Shkolla Qendër Komunitare”.        Vlera 636 mijë 

Nga realizimi i punimeve në objektin projekti “Shkolla Qendër Komunitare”, terrene sportive 

për 6 shkolla 9 vjecare (kalceto) të realizuara në vitin 2014, shoqërisë kontraktore i kanë 

ngelur pa likujduar një vlerë punimesh prej 636,690 lekë, gjë e cila vërtetohet me 

dokumentacionin që Bashkia disponon për këtë objekt. Shoqëria kontraktuese me shkresën 

nr.38, datë 31.07.2020 ka bërë kërkesën për likujdimin e kësaj shume. Për këtë diferencë 

administrata i drejtohet këshillit të bashkisë për të miratuar këtë detyrim të palikujduar.  

  

 

INVESTIME TE PLANIFIKUARA PER VITIN 2021 

 

1.  Pajisje për arsimin + çerdhe + pajisje për Bashkinë dhe Këshillin e Bashkisë  

(elektronike + pajisje zyre) 

         vlere 5,000 mije leke 

Duke u nisur nga eksperienca e dy viteve të fundit si dhe nga inventari i bashkisë, arsimi (79 

shkolla dhe kopshte) për pajisjet elektronike dhe zyre, kërkohet rinovim apo zëvendësim te 

pajisjeve të Administratës së Bashkisë, Këshillit të Bashkisë dhe Arsimit. Grupi i punës mendon 

qe për vitin 2021 për ketë zë te investimit te ruhet planifikimi ne vlerën 5.000 mije lekë 

 

2. Blerje parketi për riparimin e palestrave të shkollave të qytetit. 

Duke qënë se në territorin e Bashkisë Vlorë në vitet e fundit nga Ministria e Linjës dhe Bashkia 

Vlorë është investuar në palestrat e shkollave të qytetit lind e domosdoshme mirëmbajtja e tyre. 

Disa nga Shkollat që kanë palestra janë edhe shkollat si Qendër Komunitare ku kryejnë aktivitet 

fizik fëmijë të moshave të ndryshme. Për këtë arsye lind i nevojshëm planifikimi i një fondi prej 

3,200 mijë lekë për mirëmbajtjen e tyre. 

                                                                                                                Vlerë 3,200 mijë lekë 

 

3. Blerje pajisjesh për sektorin e Bujqësisë. 

Për mbarëvajtjen e punës në këtë sektor Administrata e Bashkisë i paraqet kërkesë Këshillit të 

Bashkisë për miratimin e një fondi prej 1,000 mijë lekësh, për blerjen e: 

a. Pajisje për matjen e parametrave të tokës, me pajisje për analizimin e të dhënave 

b. Pajisje prognozë sinjalistik 

c. Reagent dhe ferromone 

                                                                                           Element vlerësimi 1,000 mijë lekë 

 

 

 

 



BashkiaVlorë Buxheti2020 BashkiaVlorë Buxheti 2021 

156 

 
 
 

 

 4.  Shpronsim Zona historike dhe zona te tjera + Projektim          31,556 mije leke 

a. Shpronsim per subjektin Figali Gjoli në vlerën 2,366,838, sipas VKM nr.356 “Shpronësim 

për rrugën Parku i Tregtisë, Pylli i Sodës”  

b. Subjekti Meleq Sulejmani, shpronësim në vlerën 26,216 lekë, sipas VKM nr.356 

“Shpronësim për rrugën Parku i Tregtisë, Pylli i Sodës” 

c. Subjekti Meleqe Kapllani i shpronësuar nga projekti “Vlora ACU, Lungomare 1”,  me 

vlerën prej 12,891,999 lekë 

d. Subjekti Mishgjoni i shpronësuar nga projekti “Vlora ACU, Lungomare 1”, me vlerën prej 

7,920,000 lekë. 

e. Shpronësim nga nderhyrja në shkollën “Ali Demi”, në bazë të VKM nr. 277, datë 

02.05.2019, në vlerën 9,350,000 nga i cili është likujduar vlera prej 2,000,000 lekë. Ngelet 

për tu likujduar diferenca prej 6,350,000 lekë. 

f. Shpronësim toke për varrezat Dukat, në vlerën 2,000,000 lekë. 

 

5. Investime ne shkolla 9-vjecare   30,000 mije leke 

Duke u nisur nga eksperienca e viteve të fundit, Bashkia Vlorë në bashkëpunim me Ministrine e 

Linjës bashkëfinancojnë në raporte të caktuara për projekte sipas fazave të zhvillimit që aplikohen 

nga Qeveria Shqiptare. Raportet e bashkëfinancimit për Bashkinë Vlorë kanë qënë nga 25%-50%. 

Administrata e Bashkisë Vlorë nëpërmjet drejtorive përkatëse, për vitin 2021 ka aplikuar në 

Ministrinë e Linjës për 3 projekte: 

a. Shkolla Lef Sallata 

b. Shkolla Avni Rustemi 

c. Shkolla 15 Tetori  

Këto projekte janë në fazën e konkurimit. Me daljen e vendimit të projektit fitues Bashkia do ti 

drejtohet Këshillit të Bashkisë për miratimin e fondit përkatës sipas vlerës së kërkuar në vendim. 

Për këtë në buxhetin e vitit 2021 administrata i propozon këshillit miratimin e një fondi prej 

30,000,000 lekësh.  
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6. Investime në arsimin parashkollor                 4,050 mijë lekë 

Duke u nisur nga plani i përmirësimit të shërbimit të arsimit parashkollor i cili do ti paraqitet 

Këshillit të Bashkisë për miratim, ku në ky plan afatmesëm 3 vjecar parashtron problemet kyce që 

kanë nevojë për zgjidhje. Plani ofron mundësinë e rishikimit, matjes dhe veprimit të vazhdueshëm 

të këtyre institucioneve, plani parashikon aktivitete të dizenjuara për të sjellë përmirësim gradual 

të vazhdueshëm të shërbimit dhe proceseve në këto institucione. Gjithashtu plani përmban 

objektiva konkrete që shtrihen në një plan 3 vjecar. Administrata i propozon Këshillit të Bashkisë 

sipas këtij plani një fond prej 4,050,000 lekë për vitin 2021 për: 

a. Rikonstruksion i kopshtit “Selam Musai” Babicë e Madhe 500,000 lekë 

b. Rikonstruksion i kopshtit “Zigur Lelo” 500,000 lekë 

c. Rikonstruksion i kopshtit nr.11 1,200,000 lekë 

d. Rikonstruksion i kopshtit nr.9 1,850,000 lekë 

 

7. Përmirësim i kushteve fizike të banesave ekzistuese për shtresat e varfra dhe të pa 

favorizuara.                 Vlera 4,500 mijë lekë 

Duke u nisur nga bashkëpunimi i mirë me Ministrinë e Linjës si dhe në zbatim të programit të 

përmirësimit të kushteve fizike të banesave deri në një ndërtim të ri, Bashkia Vlorë do të 

financojë me të arhdurat e veta 25% të projekteve të miratuara nga Ministria Përkatëse. Kostoja e 

këtij bonusi për riparimin e banesave shkon në vlerën 600,000 lekë. Ashtu si edhe në vitin e 

kaluar Bashkia Vlorë ka aplikuar për 30 banesa për riparim të këtyre shtresave në nevojë të cilat 

kërkojnë një fond prej 4,500,000 (25%) 

 

 

8. Rikonstruksion i rrugës Panaja – Oshtimë.          Vlera 9,200 mijë lekë 

Nga konsultimet me komunitetin për vlerësimin e investimeve për territorin e Bashkisë Vlorë ka 

rezultuar se prioritare për të ndërtuar në vitin 2021 në Njësinë Administrative Qendër është kjo 

rrugë e cila nga llogaritjet paraprake ka një vlerë prej 18,200,000 lekë. Administrata i propozon 

Këshillit të Bashkisë që kjo rrugë të ndërtohet në vitin 2021 dhe pagesa të bëhet në 2 vite 

buxhetore. Rruga paraqitet në parametrat e mëposhtme. 
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9. Rikonstruksion i rrugës në fshatin Poro             Vlera 4,900 mijë lekë 

Rruga paraqitet me parametrat e mëposhtme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Rikonstruksion i rrugës në lagjen “1 Maj, Gjergj Kastriot Skënderbeu”.  Vlera 4,725 

mijë lekë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Rikonstruksion i rrugës Llakatund – Beshisht.         Vlera 33,000 mijë lekë 

Ashtu si edhe në rrugën e Panajasë nga konsultimet me komunitetin për vlerësimin e investimeve 

për territorin e Bashkisë Vlorë ka rezultuar se prioritare për të ndërtuar në vitin 2021 në Njësinë 

Administrative Shushicë është kjo rrugë e cila nga llogaritjet paraprake ka një vlerë prej 

66,000,000 lekë. Administrata i propozon Këshillit të Bashkisë që kjo rrugë të ndërtohet në vitin 

2021 dhe pagesa të bëhet në 2 vite buxhetore. Rruga paraqitet në parametrat e mëposhtme. 
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12.  Riasfaltime të rrugëve në 5 Rajonet e Qytetit të Vlorës.          Vlera 30,000 mijë lekë 

Nga konsultat me banorët e këtyre rajoneve janë bërë vlerësimet përkatëse për ndërhyrje në 

sistemime të rrugëve brenda lagjeve. Deri në kryerjen e procedurës së prokurimit, drejtoria 

përkatëse do të bëjë projektet për secilën ndërhyrje sipas kërkesave të bëra nga Administratorët e 

rajoneve dhe komuniteti që ata përfaqësojnë. Rrugët në të cilat do të ndërhyet në vitin 2021 janë: 

 Zoto Muhametaj, Rajoni Nr.1 Rruga Lamanaj (Xhihanka – Mëno Gjoleka) Rajoni Nr.2 

 Abaz Mersini, (Rruga Drashovica) Rajoni Nr.1  Rruga M. Robi (Zjarrëfiksja) R. Nr.2 

 Onufri, pallati nr.1272, tek Xhamia, Rajoni nr.3 

 Sistemimi i bllokut “Te Aleksi” lagja “24 maj”, Rajoni Nr.3 

 Rruga midis “Aleksit” dhe tregut, rajoni nr.3 

 Rruga “Qemal Gorishova” (Poceria), rajoni nr.5 

 Rruga “Beqir Sulo Agalliu”, Rajoni nr.5 

 Rruga Sehit Shehu, rajoni nr.5 

 

13. Mbikëqyrje dhe Kolaudim 3,127 mijë lekë. 

Per mbikëqyrjen dhe kolaudimin e objekteve te financuara nga granti specifik dhe te ardhurave 

tona, vlere e cila përcaktohet nga VKM 354, dt. 11.05.2016 ‘Per Miratimin e Manualit te 

Tarifave per Sherbime ne Planifikimin e Territorit, Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim”.  

Në këtë vendim përcaktohet tarifa për mbikqyrjen e cila për objekte të vecanta është e ndryshme, 

por për efekt llogaritje koeficienti merret 1.4% të fondit limit, ndërsa kolaudimi 0.08%. duke iu 

referuar planit të investimeve të planifikuara për vitin 2021 prej 211,275 lekë x 1.48% mbikqyrja 

dhe kolaudimi = 3,126,870 lekë. 

 

 

Fondi rezervë dhe Fondi i kontigjencës për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe 

mbrojtjen civile 

Fondi rezerve, ne zbatim te ligjit Nr 68/2017 “Per financat e Veteqeverisjes Vendore” neni 56 

pika 3.b, dhe ligji nr. 9936, date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken 

e Shqiperise”, neni 6 ne te cilen thuhet buxheti vendor perfshin nje fond rezerve dhe fond 

kontigjence te pashperndare, i cili miratohet nga keshilli i njesise se qeverisjes vendore ne 

vendimin e buxhetit vjetor, deri ne masen 3% te fondeve te miratuara, duke perjashtuar trasfertat 

e kushtezuara. Ligjinr. 45/2019 Për Mbrojtjen Civile, bazuar në pikën 1 dhe 2 të nenit 65 të ligjit 

të sipërcituar, bashkitë në kryerjen e detyrave për realizimin e detyrimeve në kuadër të mbrojtjes 

civile duhet të mbështetet në parashikimin minimal prej 4% të totalit të buxhetit vjetor të tyre.  

 

Duke u nisur nga sa më lartë në aneksin 4 në ligjin për buxhetin e vitit 2021, në transfertën e vitit 

2021 bashkive u është akorduar një fond prej 500 miljon lekë si transfertë specifike për mbrojtjen 

civile. Si e tillë, edhe Bashkisë Vlorë në bazë të formulës i kanë akorduar një fond për mbrojtjen 

civile prej 15,172 lekë nga Transferta Specifike. Pjesën tjetër sipas ligjit, Bashkia do ta sigurojë 

nëpërmjet planifikimit të fondit rezervë dhe kontigjencës si pjesë nga buxheti i tyre (transfertë e 

pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore). 
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Fondi për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile. Me propozim të ministrit të 

brendshëm,, Keshilli Bashkiak duhet të marrë në shqyrtim shkresën nr.2941, datë 20.11.2020  mbi 

zbatimin e dispozitave te ligjit nr. 45/2019 “Për mbrojtjen Civile”, ku ne mbështetje te nenit 65, 

Bashkitë për zvogëlimin e riskut na fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, si dhe kryerjen e detyrave ne 

zbatim te këtij ligji, mbështeten ne parashikimin prej 4% te totalit te buxhetit vjetor.  

Nga sa më lartë, Administrata e Bashkisë i propozon Këshillit të Bashkisë përfshirjen e planifikimit 

të këtij fondi në buxhetin e vitit 2021 me arsyetimin e mëposhtëm: 

a. Fonde për mbrojtjen civile të planifikuara për Bashkinë Vlorë për mbrojtjen civile nga 

transferta specifike në buxhetin e vitit 2021, 15,172 mijë lekë. 

b. Fonde për mbrojtjen civile të planifikuara për Bashkinë Vlorë për mbrojtjen civile nga 

transferta e pakushtëzuar për vitin 2021, 21,649 mijë lekë. (548,229 mijë x 4%) 

c. Fonde për mbrojtjen civile të planifikuara për Bashkinë Vlorë për mbrojtjen civile nga  

taksat dhe tarifat vendore për vitin 2021, 52,278 (nga plani i taksave dhe tarifave vendore 

i përgjithshëm janë zbritur investimet me projektet e huaja IPA në vlerën 64,000 mijë lekë, 

të cilat janë fonde të paprekshme nga donatori, si dhe të ardhurat e mbartura nga viti i 

mëparshëm 110,000 mijë lekë si të ardhura ku fondi rezerv dhe ai i mbrojtjes civile janë 

llogaritur në Buxhetin e vitit 2021, 1,236,692 mijë lekë). Së bashku me fondin e 

kontigjencës në këtë shumë është parashikuar edhe fondi rezervë sipas sugjerimeve të 

dhëna nga Ministria e Brëndshme me shkresën nr.2941, datë 20.11.2020  

 

 

Investime me projekte te huaja IPA – 64,000 mije 
 

Në zbatim të pikës 29, të udhëzimit plotësues të ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.1, datë 

17.01.2019, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, për njësitë e vetëqeverisjes vendore që do të 

përdorin të ardhurat e veta për financimin e projekteve, fondi i rimbursuar nga donatori/kreditori 

pas vlerësimit të performancës së projekteve në fjalë, i kalon njësisë përkatëse të vetëqeverisjes 

vendore që ka kryer shpenzimin nga të ardhurat e veta, në masën e shpenzimit të kryer, dhe përdoret 

prej saj si e ardhur. Si rrjedhojë parashikimi i këtij fondi nga ana e Bashkisë Vlore për të kryer 

shpenzime të cilat do të disbursohen nga donatori/kreditori pas vlerësimit të performancës së 

projektit duhet të bëhet në kapitullin 02. 

 

Projekti SMENSWICT  - 25,000,000 leke. 

Projekti parashikon ndërhyrje ne kuadër te rritjes se eficences energjitike te shkollës Shkolles 

Muco Delo. Ne kete projekt do te përfshihen 

 Zëvendësimi i sistemeve të ngrohjes -Instalimi i sistemit qendror të ngrohjes  

 Zëvendësimi i burimeve konvencionale të dritës me teknologjinë e ndriçimit LED 

 Vendosje e izolimit termik te jashtëm (ETICS), sistem kapot, zëvendësimi i dritareve 

 Instalimi i paneleve fotovoltaike 
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Projekti Co-Clean - 9,000,000 leke. 

Projekti parashikon ndërhyrje ne kuadër te rritjes se eficences energjitike te nje kopshti te qytetit. 

Ne kete projekt do te përfshihen 

 Zëvendësimi i burimeve konvencionale të dritës me teknologjinë e ndriçimit LED 

 Vendosje e izolimit termik te jashtëm (ETICS), sistem kapot, zëvendësimi i dritareve 

 Instalimi i paneleve fotovoltaike 

 

 

Projekti EFFects  - 6,000,000 leke. 

Projekti parashikon ndërhyrje ne kuadër te rritjes se eficences energjitike 3 kopshte/cerdhe te 

Bashkise Vlore. Ne kete projekt do te përfshihen 

 Zëvendësimi i burimeve konvencionale të dritës me teknologjinë e ndriçimit LED 

 Restaurim rrjeti elektrik 

 Instalimi i paneleve fotovoltaike 

 

 

Projekti SUMO  - 21,000,000 leke. 

Projekti parashikon zgjatjen e korsise se biçikletave dhe tortuarit per rrugën e pyllit te sodës per 

nje gjatësi 1800 m, sipas projekit  

 

 

Projekti Planifikim KAP II TVSH 

GreatSUN                      1,500        300  

I-Alarms                       500  0  

SMENSWICT                     25,000         5,000  

Co-Clean 9,000 1,800 

Effects 6,000 1,200 

SUMO 22,000 4,400 

Total                     64,000  12,700  
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Prioritet te investimeve 

Si prioritete te investimeve qe mund te mbulohen nga burime te tjera financimi nga ministrite e 

linjes, F.ZH.R apo burime te tjera financimi.  

Nr EMERTIMI 
Vlera e investimit 

(000 leke) 

 Prioritetet e investimeve për vitin 2021  

1 Përmirësim i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit, depo në lindje të 

Spitalit Rajonal Vlorë 

30,744 

2 Përmirësim i rrjetit, vendosje depoje në veri të lagjes Karabash 30,484 

3 Rindërtim i ujësjellësit në Babicë e Vogël, NJ.A Qendër 13,423 

4 Zëvendësim i tubit DN, rruga Gjergj Arianiti 48,635 

5 Rrjeti tercial KUZ Vlorë 80,000 

6 Ndërtimi i Ujësjellësit në Rrugën Transballkanike 190,000   

7 Rikonstruksioni i rruges ”Mato Robi” 68,000 

8 Rikonstruksion i rruges lagje Koder - Orikum 38,000 

9 Rikonstruksion i shkolles “Lef Sallata” 97,000 

10 Rikonstruksion i shkollës “Avni Rustemi” 65,000 

11 Rikonstruksion i shkollës “15 Tetori” 111,680 

12 Rishikimi i projektit te parkimit publik ne Lungomare 12,000 

13 Rikonceptim dhe Organizim i funksioneve ne fushen e Aviacionit 392,000 

14 Restaurim dhe Rikonstruksion i Pallatit te Kultures 385,000 

15 Projektim dhe ndertim i rrugeve te lagjeve, trotuare, lulishteve 137,000 

16 Rikonstruksion Rruga Unaze Narte 80,000 

17 Sistemim Asfaltim Pedonalja Narte 45,000 

18 Sistemim-asfaltim i rruges Orikum-Kisha e Marmiroit 105,000 

19 Sistemim-asfaltim i rruges hyrese Orikum 25,000 

20 Rikonstruksion i Shetitores Tragjas 43,000 

21 Mirembajtja e rrjetit ujites dhe kullues, fshati Bishan 95,000 

22 Sistemim-asfaltim i rruges Hidrovor-Akerni 98,000 

23 Sistemim-asfaltim i rruges se fshatit Aliban 21,000 

24 Sistemim-asfaltim i rruges Cezma Llakatundit-Ura Grabian 20,000 

25 Sistemim-asfaltim i rruges Ura Grabian – Rezervuar Fshat 22,000 

  26 Sistemim-asfaltim i rruges Lapidar Ceprat – Qender Ceprat 24,000 

27 Sistemim-asfaltim i rruges Bunavi 22,000 

28 Trajtimi i ujrave te ndotur përgjatë Lungomare 1,500,000 
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