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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA VLORË 

KESHILLI 

 

V E N D I M 

Nr. 107, Datë 28.12.2017      

 

PËR 

MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2018 

 

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

buxhetit të Bashkisë Vlorë për vitin 2018, 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 “Per Financat e Vetëqeverisjes Vendore” 

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

 Ligji Nr. 109/2017, date 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018”, neni 16 

 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,  

 Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit 

të buxhetit” 

 V.K.B Nr.99, datë 22.12.2017 “Per miratimin e numrit te punonjësve te bashkisë dhe 

institucioneve te varësisë - 2018”.  

 V.K.B Nr.100, datë 22.12.2017 “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       2,004,432 

a. Të ardhurat e veta        1,116,782 

a. Të ardhura nga taksat vendore      763,964 

b. Të ardhurat nga tarifat vendore      257,264 

c. Të ardhura të tjera           95,554 

b. Të ardhura nga granti i pakushtëzuar       503,332 

c. Të ardhura nga transferta speciale       384,318 
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2. Të miratojë shpenzimet si më poshtë (ne 000 lekë): 

Shpenzime gjithsej: 2,004,432 

   
I. Shpenzime nga granti 503,332 

nga këto:  

a. Për pagat (art.600)  142,704 

b. Për sigurimet shoqërore (art.601) 22,845 

c. Për shpenzime operative (art.602) 303,544 

d. Transferten (art.166 dhe 651) 4,864 

e. Investime (art.231)  29,375 

   

II. Shpenzime nga të ardhurat 1,116,782 

nga këto:  
a. Për pagat (art.600) 153,102 

b. Për sigurimet shoqërore (art.601)  24,617 

c. Për shpenzime operative (art.602) 583,086 

d. Për transferta (art.166-651-604-606)  26,739 

e. Për subvencion (art.603 - Parku Urban – Futbolli Ujësjellës)  61,600 

f. Për emergjencat civile (art.609) 7,500 

g. Për fondin rezervë (art.609) 18,700 

h. Për investime (art.231) 241,438 

   

III. Shpenzime nga transferta specifike  384,318 

a. Për pagat (art.600) 291,255 

b. Për sigurimet shoqërore (art.601)  48,539 

c. Për shpenzime operative (art.602) 44,524 
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3. Shpenzimet e pikës 2.I dhe 2.II do të përdoren sipas tabelës bashkëlidhur këtij vendimi.  

 

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

1 Pastrimi 200000 200000 201815 201815 401,815

2 Gjelberimi 23236 23236 11574 11574 34,810

3 Nd.Sherb.Publike 19200 2250 10000 31450 12788 2800 20512 500 36600 68,050

4 Mb.Dekori 3570 3570 116 116 3,686

5 Mb.Varreza 9920 9920 0 9,920

6 Md. Ndricim Rrugor 5000 825 12000 17825 950 165 67700 68815 86,640

7 Arsimi 13060 13060 82690 82690 95,750

8 Kl.Shumesportesh 7200 1200 12903 21303 313 150 8767 200 9430 30,733

9 Qendra Kulturore (Teatri) 27604 4500 1340 33444 6346 1170 5220 200 12936 46,380

10 Qendra Kulturore 2115 2115 6745 1700 8445 10,560

11 Administrata e Bashkise 69000 11620 15304 1114 3750 100788 129004 19777 151027 9684 4500 7500 1344 11211 334047 434,835

12 Repetitoret 96 96 0 96

13 Cerdhet 5700 950 6650 1633 275 5640 7548 14,198

14 Qendra PAK 4800 800 5600 1122 150 4130 500 5902 11,502

15 Shtëpia e Fëmijës 4200 700 4900 946 130 2150 250 3476 8,376

16 Futbolli 0 9000 9000 9,000

17 Parku Urban 0 8600 8600 8,600

18 Ujesjellsi 0 44000 44000 44,000

19 Projekte konkuruese 0 15000 15000 15,000

20 Investimet 29375 29375 238088 238088 267,463

21 Fondi rezerve 0 18700 18700 18,700

SHUMA I 142,704 22,845 303,544 1,114  3,750  29,375 503,332 153,102 24,617 583,086 61,600 9,684 4,500 26,200 1,344  11,211  241,438 1,116,782 1,620,114

Nr Emertimi
SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PER VITIN 2018 GRANT + Te 

ArdhuraGRANTI TE ARDHURAT
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4. Shpenzimet e pikës 2.III do te përdoren si me poshtë: 

 

Nr. Emërtimi 
SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018 

600 601 602 Totali 

1 Ujitja dhe Kullimi 10,350 1,729 25,685 37,764 

2 Rrugët rurale 2,287 382   2,669 

3 PMNZSH 26,715 4,461 3,175 34,351 

4 Arsimi Para Universitar (kopshte, Qaf) 212,590 35,503   248,093 

5 Arsimi i mesëm punonjës mbështetës 26,609 4,444   31,053 

6 Konviktet e shkollave profesionale 8,844 1375 15,294 25,513 

7 Administrimi pyjor 3,860 645 370 4,875 

  SHUMA I       384,318 

 

 

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

Nr. EMERTIMI 

Vlera e 

investimit 000 

lekë 

 INVESTIME NE TOTAL 267,463 

I Investime Grant + Te Ardhura  

I.1 

Investime ne Vazhdim 2017-2018 81,734 

Ndërtimi i Ujësjellësit te fshatrave Dukat, Tragjas, Jonufër dhe 

Radhime dhe Sanitete ne Dukat fshat 
26,734 

Ndërtim i sallës se Këshillit Bashkiak Vlore + sistem ngrohje 

qendrore 
45,000 

Gjelbërim ne qytet (bime dekorative) 10,000 

 I.2 INVESTIME TE PLANIFIKUARA PER VITIN 2018  

I.2.1 

Blerje pajisje për vitin 2018 32,000 

Pajisje për arsimin + çerdhe + pajisje për Bashkinë (elektronike + 

pajisje zyre) 
8,000 

Blerje 1 makina 20 ton vetëshkarkuese + Bobcat + Kamioncine 8,000 

Blerje 1 makina vetëshkarkuese + Skrep (pastrimi i Njesive 

Administrative) 
8,000 

Blerje total stacion (teodolit)  3,000 

Shtylla elektrike (kandelabra, koka, ndriçues, etj.) 5,000 

I.2.2 Studime, projektim dhe Shpronësime 10,000 

I.2.3 

Investime ne infrastrukture 2018 143,729 

Investime ne shkolla 9-vjecare dhe parashkollor 10,000 

Rikonstruksion i Kopshtit nr.3 15,000 

Rikonstruksion i shkollës “Balil Pelari”, Orikum 16,000 
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Rikualifikimi i bllokut te banesve kufizuar nga rruga Bulevardi 

Cameria, rruga Pelivan Leskaj, Bulevardi Pavaresia, rruga Kujtim 

Beqiri – Pirro Sava 

11,700 

Rikualifikimi i bllokut te banesve kufizuar nga rruga Bulevardi 

Cameria, rruga Pelivan Leskaj, rruga Ibrahim Abdulla, dhe rruga 

Kujtim Beqiri – Pirro Sava 9,942 

Rikualifikimi i bllokut te banesve kufizuar nga Bulevardi Ismail 

Qemali, Rruga Hasan Kushta, Rruga Gjergj Arianit, dhe Bulevardi 

Gjergj Kastrioti 20,400 

Rikualifikimi i bllokut te banesve kufizuar nga Bulevardi Ismail 

Qemali, Rruga Kosova, Rruga Gjergj Arianit, dhe Bulevardi Gjergj 

Kastrioti 20,245 

Rikualifikim i rruges nga fundi i Bulevardit te Orikumit deri tek porta 

e Portit te Pashalimanit 20,000 

Rikonceptimi i shesheve te 4 fshatrave 16,000 

Mbikëqyrje dhe Kolaudim 4,442 

 
 

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 

Bashkise 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”.  
 

8. Kryetari i Bashkisë autorizohet të përdorë fondin prej 3,200 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 përdorë fondin prej 2,250 mije lekë për qendrën ditore 

të personave në nevojë. Kryetari i Bashkisë autorizohet të rregullojë me urdhër të veçantë 

mënyrën e funksionimit të kësaj qendre dhe kategoritë e personave (deri në 50) që do të 

trajtohen me një kuotë ditore deri në 150 lekë.  
 

10. 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. 
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11. Drejtoria e Menaxhimit Financiar 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. 
 

12. 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 2018  

1 Rikonstruksioni i rruges ”Mato Robi” 68,000 

2 Rikonstruksion i rruges lagje Koder - Orikum 38,000 

3 Rikonstruksion fasadash ne qytetin e Vlores 10,000 

4 Rikonstruksion i shkolles ”24 Maji” 60,000 

5 Rikonstruksion i infrastruktures ne bulevardin Vlore- Skele  393,000 

6 Parqet, trotuaret, hapsirat clodhese, parkimi nga te dy anet e 

bulevardit 

388,000 

7 Rikonceptim i fasadeve pergjate bulevardit 385,000 

8 Rikonceptim dhe Organizim i funksioneve ne fushen e 

Aviacionit 

392,000 

9 Restaurim dhe Rikonstruksion i Pallatit te Kultures 385,000 

10 Projektim dhe ndertim i rrugeve te lagjeve, trotuare, 

lulishteve 

137,000 

11 Rikonstruksion Rruga Unaze Narte 80,000 

12 Rikonstruksion rruga Oshtim 90,000 

13 Sistemim Asfaltim Pedonalja Narte 45,000 

14 Rikonstruksion Shkolla Sherishte 20,000 

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

16 Sistemim-asfaltim i rruges hyrese Orikum 25,000 

17 Rikonstruksion i Shetitores Tragjas 43,000 

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

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

20 Sistemim-asfaltim i rruges Skrofotine 14,000 

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

22 Sistemim-asfaltim i rruges per Varreza, Mifol 25,000 

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

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

25 Sistemim-asfaltim i rruges Qender Shushice – Beshisht 33,000 

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

27 Sistemim-asfaltim i rruges Bunavi 22,000 
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13. Vendimet e Gjykatave dhe rikthimet e taksës se Ndikimit ne Infrastrukture, te paguhen për 

vitin 2018 ne shumen 27,859,609 leke nga 100,715,734 leke te mbetrua. Me vendosjen ne 

zbatim te planit rregullues dhe fillimit te arkëtimeve nga taksa e Ndikimit ne Infrastrukture, 

te shifet mundësia e rishikimit te shumes për likuidim ne gjashte mujorin e dyte 2018. 
 

 

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

 

 

 

 

 

K R Y E T A R 

 

_____________ 

Vojsava SHKURTAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky Vendim hyn ne fuqi me shkresën Nr.  ____, date __________, te Prefektit te Qarkut Vlore

Konc: 

 

Taulla Zanaj – Drejtoria e Menaxhimit Financiar 

 

 

Daut Zeraj – Drejtoria Juridike 



Bashkia Vlorë  Buxheti 2016 

9 

 

Bashkia Vlore           Buxheti 2018 

KAPITULLI I: INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI BUXHETIN E BASHKISË 

VLORË PËR VITIN 2018 

 

Buxheti i Bashkisë Vlore për vitin 2018 është 2,004,432,000 lekë nga të cilat 1,116,782,000 lekë 

ngatë ardhurat e veta ose 55,7% ; 503,332,000 lekë Transferta e Pakushtëzuar ose 25.1%;  

384,318,000 leke Transfertë Specifike ose 19.2%.  
 

Buxheti sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë: 

Nr Programi Buxhetor 

Buxheti ne 000 

leke % /Total 

1 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi              435,027  21.7% 

2 Emergjencat Civile                18,700  0.9% 

3 Furnizimi me ujë dhe kanalizime                44,000  2.2% 

4 Menaxhimi i mbetjeve dhe shërbimet publike vendore              604,921  30.2% 

5 Infrastruktura dhe transporti rrugor              276,063  13.8% 

6 Edukimi dhe Sporti              135,483  6.8% 

7 Arti, Kultura dhe Turizmi                71,940  3.6% 

8 Shërbimi social                34,076  1.7% 

9 Ujitja dhe Kullimi           37,764  1.9% 

10 Rrugët rurale             2,669  0.1% 

11 PMNZSH           34,351  1.7% 

12 Arsimi Para Universitar (kopshte, QKF)         248,093  12.4% 

13 Arsimi i mesëm punonjës mbështetës           31,053  1.5% 

14 Konviktet e shkollave profesionale           25,513  1.3% 

15 Administrimi pyjor             4,875  0.2% 

 Buxheti Total          2,004,432  100% 

 

Grafikisht me treguesit në përqindje të secilit program kundrejt buxhetit total të Bashkisë Vlore 

për vitin 2018, programet buxhetore paraqiten si më poshtë:  

 
 

21.7%
0.9%

2.2%

30.2%13.8%

6.8%

3.6%

1.7%
1.9%

0.1%

1.7%

12.4%

1.5% 1.3%
0.2%

Chart Title
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Emergjencat Civile

Furnimizmi me uje dhe kanalizime

Menaxhimi i mbetjeve dhe sherbimet
publike vendore
Infrastruktura dhe transporti rrugor

Edukimi dhe Sporti

Arti, Kultura dhe Turizmi

Sherbimi social

Ujitja dhe Kullimi

Rrugët rurale

PMNZSH
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Ndërsa sipas klasifikimit ekonomik të llogarive buxhetore dhe përqindjes që secili zë shpenzimesh 

zë në totalin e shpenzimeve buxhetore për vitin 2018, treguesit jepen në tabelën dhe grafikun e 

mëposhtëm: 

 

           Tabela 2 

Programi 

Paga +Sig 

Shoq 

Shpenz. 

Operative Rezerve investime Totali 

Totali 

        

343,268  979,833       26,200    270,813  

       

1,620,114 

 

 

 

I. Legjislacioni mbi të cilin është mbështetur hartimi i Buxhetit 2018. 

Misioni i këtij buxheti ashtu si dhe gjithë buxhetet e hartuar edhe më parë nga Bashkia Vlore është 

të jetë gjithëpërfshirës, i paanshëm, perceptues, transparent, por mbi të gjitha është të jetë i 

ligjshëm 

 

Në këtë kuadër Buxheti i Vitit 2018 i Bashkisë Vlore është përgatitur në përputhje dhe në 

mbështetje të: 

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

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

Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë “ndryshuar. 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

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

Shqipërisë” 

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

f. VKM  Nr. 165 datë 02.03.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt 

page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të 

nëpunësve civilë e të punonjësve administrative të njësive të vetëqeverisjes vendore” 

g. Udhëzimet përkatëse për përgatitjen e Buxhetit 

 

Por mbi të gjitha ky buxhet është hartuar mbështetur ne Ligjin Nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore”. Në këtë ligj 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. 
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 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 Nr. 190 datë 22.19.2017 të Kryetarit të Bashkisë Vlore 

është ngritur Grupi i Punës Për Hartimin e Buxhetit te Vitit 2017 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 2018. 

 Vazhdimin e përmirësimit të ndjeshëm të infrastrukturës rrugore  

 Përmirësimin e sistemit të furnizimit me ujë e kanalizime në të gjithë territorin e Bashkisë 

Vlore. 

 Vijimin e investimeve për shtimin sasior dhe cilësor të hapësirave të gjelbërta , si dhe 

përmirësimin e shërbimeve të tjera publike, që ndikojnë pozitivisht për një rritje cilësore të 

jetës në qytet.  

 Zbatimi i procedurave efektive, për evidentimin e regjistrimit  real  për çdo taksapagues, 

dhe maksimizimin e të ardhurave nga Taksat dhe Tarifat vendore, duke rritur ndjeshëm ato 

nëpërmjet shtimit të bazës së taksapaguesve dhe jo nëpërmjet shtimit të vlerës së taksave. 

 Të nxisë Zhvillimin ekonomik vendor nëpërmjet investimeve kapitale 



Bashkia Vlorë  Buxheti 2016 

12 

 

Bashkia Vlore           Buxheti 2018 

 Përfundimi i investimeve të filluara gjatë vitit 2017 dhe që sipas grafikut përkatës të 

punimeve janë parashikuar të përfundojnë gjatë vitit 2018. 

 Të zgjedhë të kryejë ato shpenzime bazuar në përparësitë dhe prioritetet e komunitetit duke 

krijuar një ekuilibër të financave te Bashkisë Vlore 

 Vlerësimi i nevojave të Komunitetit përmes dialogut publik dhe caktimin e burimeve aty 

ku është më e nevojshme duke ndikuar pozitivisht në zhvillimin e ekonomisë. 

 Ofrimi i shërbimeve ne çdo Njësi Administrative në standardet dhe cilësinë e kërkuar 

 Rritja e transparencës në përdorimin e fondeve publike 

 Fillimi i likuidimit të detyrimeve të prapambetura që Bashkia Vlore për vendime gjykate 

dhe te rikthimit te taksës ne infrastrukture nga lejet e parealizuara.  

 

 

Buxheti i Bashkisë Vlorë për vitin 2018 është një buxhet i balancuar ndërmjet të ardhurave 

dhe shpenzimeve i programuar në vlerën 2,004,432,000 lekë.  
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KAPITULLI II: PARASHIKIMI I TË ARDHURAVE NË BUXHETIN E BASHKISË 

VLORË PËR VITIN 2018 

 

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 2018 të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë Vlore, nga të gjitha burimet e financimit 

parashikohen të jenë 2,004,432 mijë lekë. 

 

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

 

1. Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike 

për funksionet Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. 

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). 

 

Bashkia Vlore për vitin 2018, duke përfshirë transferten e pa kushtëzuar, të ardhurat nga taksat 

dhe tarifat vendore, të ardhura të tjera parashikon të përdorë rreth 1,116,782 mijë lekë të ardhura 

të veta. 

 

Tabela e mëposhtme paraqet të ardhurat e veta të Bashkisë Vlore për vitin 2018 sipas çdo burimi. 

000/lekë 

NR. EMERTIMI 
Fakt 2016 

Pritshmëria 

2017 
Plan 2018 

1 Te ardhurat nga taksat e 

tarifat te vitit korrent  
501,821 621,288 1,116,782 

2 Te ardhurat e trashëguara 

nga viti i mëparshëm 
35,912 14,718  

3 Transferta e pakushtëzuar  389,397 465,754 503,332 

4 Transferta e pakushtëzuar 

nga viti i mëparshëm 
 120,890  

5 Transferta specifike 866,158 340,957 384,318 

6 Transferta specifike nga viti 

i mëparshëm 
 529,499  

 T O T A L I 1,793,288 2,078,388 2,004,432 
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Të ardhurat nga burimet e veta vendore përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave të Bashkisë 

Vlore me parashikim prej 1,116,782 mijë lekë, dhe zënë 56% të totalit të të ardhurave të veta. 

 

Të ardhurat nga burimet qendrore (transferta e pakushtëzuar) prej 503,332 mijë lekë zënë 25% 

të totalit të të ardhurave 

 

Për vitin 2018 krahas transfertës së pakushtëzuar është akorduar edhe fondi transferta specifike 

prej 384,318 mijë lekë ose 19% për funksionet e transferuara. 

 

 
 

 

 

II.1. TË ARDHURAT NGA TAKSAT E TARIFAT VENDORE  

 

Të ardhurat nga taksat e tarifat vendore për vitin 2018 janë programuar në shumën 1,116,782 

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 

Taksa dhe Tarifa
56%Grant i deleguar

25%

Grant specifik
19%

Te ardhurat ne % sipas burimeve

TOTALI I TE ARDHURAVE (Taksa Tarifa ) Grant i deleguar Grant specifik
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ndryshime dhe shtesa me ligjin nr.9632, dt.30/08/2006 “Për sistemin e taksave vendore i 

ndryshuar“.  

- V.K.B Nr.100, datë 22.12.2017 “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 

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 jotatimore.  
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PASQYRA PERMBLEDHESE E TE ARDHURAVE PER VITIN 2018 

 Nr.  EMERTIMI Fakt 2016 
I pritshëm 

2017 
Plan 2018 

 I  Te ardhura nga taksat vendore 287,870 364,535 763,964 

1  Takse për kalimin e se drejtës se pronësisë 27,101 27,123 32,450 

2  Takse e automjeteve te përdorura 38,623 39,622 52,900 

3  Taksa e biznesit te vogël (Tatim i Thjeshtuar) 27,646 12,948 12,960 

4  Takse e pasurisë se paluajtshme (ndërtesat toka bujq.)    

4.1  Takse pasurie e paluajtshme ndërtesa 105,606 109,664 144,523 

4.2  Takse pasurie e paluajtshme toke bujqësore 24,887 12,517 42,455 

5  Takse trualli 7,120 8,345 8,500 

6  Takse e fjetjes ne hotel 3,534 6,757 10,164 

7  Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndërtimet e reja    

        

7.1  

Takse e ndikimit në infrastrukturë (Drejtoria e Kontrollit te 

Zhvillimit te Territorit) 
37,748 131,899 394,310 

7.2  Takse e ndikimit në infrastrukturë (ALUIZNI)  525 35,767 

8         Takse tabele + reklame 12,791 12,935 12,465 

9  Takse parkimi 2,814 2,200 10,000 

10  Taksa mbi te ardhurat Personale  0 7,470 

 II  Te ardhurat nga tarifat vendore 161,566 158,903 257,264 

1  Tarife për zënien e hapësirave publike    

1.1  Tarife tregu 10.601 11,350 9,422 

1.2  Tarife e zënies se hapësirave publike 42,563 25,307 55,440 

2  Tarife vjetore për pastrimin urban+ndriçim+gjelbërim 96,233 114,502 152,395 

3  Tarife shërbimi për subjektet me aktivitet ndërtimi  0 21,616 

4  Tarife për leje dhe shërbim veterinar 1,062 1,100 1,115 

5  Tarife për shërbime te tjera nga pushteti vendor 8,088 3,803 6,074 

6  Tarife për leje dhe certifikata transporti 3,019 2,841 11,202 

7  Tarifa e Ujitjes  0 3,610 

III  Te ardhura te tjera 88,297 97,850 95,554 

1  Te ardhura nga qiratë ( mjete+godine+toke) 3,598 2,311 41,703 

2 Te ardhura nga aplikimi i gjobave dhe debitorë 63,275 55,832 28,500 

3  Te ardhura nga kopshtet, çerdhet dhe shkollat 17,769 17,048 20,826 

4  Te ardhura nga institucionet vartëse  0  

4.1  Te ardhura nga teatri “Petro Marko” 1,600 635 1,200 

4.2  Te ardhura nga Qendra Kulturore 1,193 1,275 1,700 

4.3  Te ardhura nga Shumesportet  0 595 

4.4  Te ardhura nga ndërmarrja Shërbimeve Publike 862 32 300 

4.5  Te ardhura nga pullat 0 6000 730 

5  Te ardhura te trashëguara 35,912 14,718 - 
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IV  TOTALI I TE ARDHURAVE (Taksa Tarifa ) 537,733 621,288 1,116,782 

1  Grant i deleguar 383,793 465,754 503,332 

2  Grant i trashëguar 5,604 120,890 - 

 V  TOTALI I GRANTIT  389,397 586,644  

 

VI  
GRANT + TE ARDHURA  927,130 1,207,932 1,620,114 

 VII  TRANSFERTA SPECIFIKE 866,158 870,456 384,318 

1  Grant specifik 866,158 340,957 384,318 

2  Grant specifik i trashëguar  529,499 - 

  TOTALI 1,793,288 2,078,388 2,004,432 

 

 

 Të ardhura tatimore. 

Për vitin fiskal 2018 këto të ardhura arrijnë në shumën 763,964 mije lekë. Ne ketë grup te 

ardhurash, peshën kryesore specifike e zë zëri “ Taksa mbi Ndërtesën”, taksa mbi pasuritë e 

paluajtshme (ndërtese + toke bujqësore), si dhe zëri “Takse e ndikimit ne infrastrukture nga 

ndërtimet e reja dhe ALUIZNI”. Si pasoje e ndryshimeve ligjore, te ardhurat nga ALUIZNI do 

te arkëtohen nga Bashkia dhe konkretisht nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të 

Zhvillimit.  

 

 Te ardhura jo tatimore.  

Të ardhurat jo tatimore për vitin 2018 parashikohen në rreth 352,818 mije lekë. 

 

 

Një ecuri e të ardhurave për periudhën 2011 - 2018 paraqitet si me poshtë (000/lekë):  

Emërtimi  Fakti 

2011 

Fakti 

2012 

Fakti 

2013 

Fakti 

2014 

Fakti 

2015 

Fakt 

2016 

I pritshëm 

2017 

Plan 

2018 

Ardh:Tatimore 625,028 495,411 447,928 514,611 305,411 287,870 364,535 763,964 

Ardh.Jo.tatim 59,780 148,821 112,548 116,107 255,118 249,863 256,753 352,818 

Totali 684,808 644,232 560,476 630,718 560,529 537,733 621,288 1,116,782 

 

 

Gjate vitit fiskal 2017 nga Drejtoria e Menaxhimit Financiar 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 2016, 2017 si dhe pritshmërinë për vitin 2018. Nga viti 2016 

ne 2017 janë kemi një numër te shtuar prej 123 subjektesh. Ndërsa për vitin 2018 presim te ketë 

një rritje prej 291 subjekte. 
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NR Bashkia Vlorë Biznese 2016 Biznese 2017 Biznese 2018 

1 TP sh. pakicë 2229 2340 2462 

2 TP sh. shumicë 22 82 99 

3 
TP prodhim etj. 189 214 223 

4 
TP shërbim 660 676 619 

5 
TP p.lira 253 327 332 

6 
TP BM ad.kryesore 585 691 676 

7 
TP BM ad.dytësore 474 205 292 

 
TOTALI 4412 4535 4703 

 

 

Njëkohësisht ”Parashikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2018” 

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 2017 dhe tendencën deri në fund të vitit;  

 Numrin e subjekteve aktivë të evidentuar nga struktura e DMF;  

 Parashikimin e të ardhurave nga subjekte debitorë kryesisht ato te vitit 2017  

 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 Menaxhimit Financiar te Bashkisë 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.100, 
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datë 22.12.2017 “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin e Bashkisë 

Vlorë”.. 

 

Bashkia e Vlorës për vitin 2018, do te aplikoje taksat dhe tarifat për subjektet e mëposhtme për 

çdo Rajon dhe Njësi Administrative:  

 

Tabela Nr. 1. 

( Numri i subjekteve qe ushtrojnë aktivitet tregtar, te ndare sipas aktiviteti qe kryejnë ) 

NR Bashkia Vlorë 
Qyteti 

Vlorë 

Nj. A 

Orikum 

Nj. A 

Novosele 

Nj. A 

Shushice 

Nj. A 

Qendër 

Total 

Biznese 

1 TP sh. Pakice 2007 170 108 71 106 2462 

2 TP sh. Shumice 82 4 7 6 0 99 

3 TP prodhim etj. 159 25 28  11 223 

4 TP Shërbim 567 30 10  12 619 

5 TP p. lira 315 4 10  3 332 

6 

TP BM ad. 

Kryesore 
604 15 25  32 676 

7 

TP BM ad 

dytësore 
273 13 4  2 292 

  Totali 4007 261 192 77 166 4703 

 

 
 

Njësi Biznesi qe ushtrojnë aktivitet ne Bashkinë e Vlorës sipas aktivitet qe ushtrojnë 

 

 

2462

99223

619

332

676

292

Numri i Bizneseve sipas Aktivitetit qe Ushtrojne

TP sh. Pakice TP sh. Shumice TP prodhim etj. TP Shërbim

TP p. lira TP BM ad. Kryesore TP BM ad dytësore
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Numri i njësive te biznesit sipas regjistrimit te adresës kryesore ne Njësite Administrative 

përkatëse. 

 

 
 

 

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

kryejnë ne Qytetin e Vlorës sipas rajoneve. 

 

NR Bashkia Vlorë 
Rajoni 

1 

Rajoni 

2 

Rajoni 

3 

Rajoni 

4 

Rajoni 

5 
Total 

1 TP sh. Pakice 164 460 746 273 364 2007 

2 TP sh. Shumice 16 22 2 6 36 82 

3 TP prodhim etj. 31 40 11 35 42 159 

4 TP Shërbim 54 60 236 76 141 567 

5 TP p. lira 79 50 135 12 39 315 

6 TP BM ad. Kryesore 58 92 162 125 167 604 

7 TP BM ad dytësore 13 90 118 9 43 273 

  Totali 415 814 1410 536 832 4007 

Qyteti Vlorë
4007
85%

Nj. A Orikum
261
6%

Nj. A Novosele
192
4%

Nj. A Shushice
77
2%

Nj. A Qendër
166
3%

Other
696
15%

Numri i Bizneseve sipas Njesive Administrative

Qyteti Vlorë Nj. A Orikum Nj. A Novosele Nj. A Shushice Nj. A Qendër
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Tabela 3. Te ardhurat e krijuara nga taksat e tarifat vendore për çdo njësi administrative, si 

dhe ndarja e grantit sipas numrit te popullsisë. 

Njësia 

Administrative 

Te ardhura nga taksat 

e tarifat vendore 
Granti 

Total te 

ardhura 

Ne përqindje 

ndaj totalit 

Vlore 977,512 360,427 1,337,939 82.6% 

Orikum 43,250 29,852 73,102 4.5% 

Novosele 42,300 42,564 84,864 5.2% 

Qendër 37,520 46,625 84,145 5.2% 

Shushice 16,200 23,864 40,064 2.5% 

Total 1,116,782 503,332 1,620,114 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlore; 82.58%

Orikum; 
4.51%

Novosele; 5.24%

Qendër; 
5.19%

Shushice; 2.47%
Other; 
17.42%

Total Te ardhura + Grant ne %, sipas Njesive Administrative

Vlore Orikum Novosele Qendër Shushice
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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 Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme e cila në rolin e agjentit 

të taksës përfiton 3 % të shumës së arkëtuar.  

Vlera e pritshme për arkëtim nga kjo taksë për vitin 2017 është ne shumën 27,123 mije lekë, 

kundrejt një planifikimi prej 32,450,000 lekë.  

Ky tregues ndiqet rregullisht nga strukturat e DMF, punë e cila reflektohet në akt - rakordimet 

mujore me ketë agjent dhe që konfirmohet edhe nga Dega e Thesarit.  

 

Për vitin fiskal 2018 është parashikuar ne shumën 32,450,000 lekë, me te njëjtën vlere si për 

vitin 217. Te ardhurat nga kjo taksa do te ri përllogariten me hyrjen ne fuqi te ndryshimeve 

fiskale mbi taksen e pronës i cili hyn ne fuqi ne pjesën e pare te vitit 2018. 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 32,450,000 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, përkundrejt 18% qe ka qene ne vitet e 

mëparshëm.  

 

Vlera e pritshme për arkëtim nga kjo taksë, për vitin 2017 është ne shumën 39,622 mije lekë, 

kundrejt një planifikimi prej 37,500 mije lekë.  

 

Për vitin fiskal 2018 është parashikuar që të arkëtohet për llogari të Bashkisë Vlorë shuma  

52,900 mije lekë, sipas konfirmimit nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor 

me shkresën Nr. 10757/1 Prot, date 30.11.2017.  

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 52,900,000 lekë.  
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3. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël  

 

Për vitin fiskal 2017, me shkresën Nr. 12872/1 dt. 24.11.2017, parashikohet qe vlera e pritur për 

tu arkëtuar për vitin 2017 te jete ne shume 10,800,000 leke përkundrejt planifikimit prej 

22,000,000 leke 

 

Llogaritja e Tatimit te thjeshtuar te fitimit te biznesit te vogël për vitin fiskal 2018 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 2017, për ato biznese qe ne deklaratën tyre kane 

xhiron mbi 5 milionë lekë. Për vitin 2018 parashikohet se do te ketë një arkëtim ne rreth 

12,960,000 leke sipas analizave. 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 12,960,000 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“. 

 

Për vitin 2018 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 do te ketë ndryshime 

te shumta ne strukturën e te ardhurave nga taksa e pasurisë se paluajtshme. Deri ne hyrjen ne 

fuqi te këtij ligji dhe nxjerrjen e akteve dhe vendimeve përkatëse qe e rregullojnë ketë takse, 

përllogaritja e te ardhurave do te vazhdoje sipas ligjit ekzistues. 

 

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 57,150 familje qe 

janë ne Bashkinë e Vlorës te paguajnë 49430, pasi janë përjashtuar nga pagesa e tarifës 775 

familje qe përfitojnë ndihme ekonomike, 445 tetraplegjike dhe te verbër te grupit te pare si dhe 

6500 pensioniste (V.K.B Nr.100, datë 22.12.2017 “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave 

vendore në territorin e Bashkisë Vlorë”. 
 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 37 338 000 për lekë.  
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4.1.2 Kategoria e Ndërtesa të tjera (biznesi)  
 

Sipas të dhënave të regjistrit vendor (subjektet taksapagues) rezulton se për vitin 2017 janë të 

regjistruar për taksën e ndërtesës 4550 subjekte taksapaguese, ndërsa për vitin 2018 nga 

regjistrimet paraprake te bëra gjate muajit Nëntor janë 4703 subjekte taksapaguese. 
 

Kjo takse 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 

: 

Nr. Emërtimi Niveli i 

taksës 
M2 

Niveli i 

taksës 
M2 

1 Ndërtesa te tjera (m2) 60 42590 30 16500 

2 Ndërtesa prodhuese (m2) 150 52100 75 36400 

3 Ndërtesa për veprimtari tregtare dhe 

shërbimi 
300 245000 150 23200 

4 Ndërtesa për veprimtari shërbimi 

hotelerie 
210 46500   

I Vlefta (1+2+3+4) 100 340 400 lekë 

5 Ndërtesa banimi - Ndërtesa banimi qe i 

mungon dokumentacioni për përcaktimin 

e sipërfaqes dhe vitit te ndërtimit 

1000 38935 500 10495 

II Vlefta (5) 38 935 000 lekë 5 247 500 lekë 

 Totali II 44 182 500 lekë 

 TOTALI (I+II+III) 144 522 900 lekë 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 144 522 900 lekë.  

 

 

4.2 Kategoria e Taksës mbi tokën bujqësore 

 

Llogaritja është po e njëjte me vitin 2017 pasi nuk ka ndryshime ne sipërfaqe, ne kategorinë e 

tokës si dhe ne Vlefte. 

 

Ekonomia  Kategoria 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 
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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 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 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 1 148 800 

Bunavi  IV 3200 135 432 000 

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 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 42 455 600 lekë.  
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5. Taksa mbi truallin  

 

Llogaritja e kësaj takse për vitin 2018 është bere duke u nisur nga regjistrimet faktike qe kane 

bere inspektoret ne terren. Shuma e arkëtuar për vitin 2017 pritet te jete ne vlerën 8,345 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   425000 m2 

 TOTALI  8 500 000 leke 

 

 Element vlerësimi për planifikim është shuma 8 500 000 lekë.  

 

 

6. Taksa e Fjetjes në Hotel 

 

Me përfundimin e një pjese te mire te investimeve ne qytet si dhe aksin Vlore – Orikum, kemi 

një numër te shtuar te hoteleve te regjistruar pranë zyrës se Taksave dhe Tarifave. Ne total numri 

i dhomave nga 900 qe ishte për vitin 2017 sot kemi te regjistruara 1210 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. 

 

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 

1210 120 dite/vit 70 10,164,000 

 CMIMI TOTAL (1+2) 10 164 000 lekë 
 

Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2018 parashikohen të kapin shifrën 10 164 000 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 ne Udhëzimin nr. 4 date 30.09.2015 “Për miratimin e 

kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga enti kombëtar i banesave, për vitin 2015”, tab 1, 2. 
 

Mungesa e Planit Zhvillimor te Bashkisë Vlore ka bere te pamundur arkëtimin e kësaj takse për 

kategorinë “Ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit”. Duke u 

nisur nga mungesa e këtij Plani Zhvillimor, nga analizat nga Drejtoria e Planifikimit  dhe 

Projektimit te Territorit, i propozohet Këshillit Bashkiak te mbetemi ne nivelin e vitit 2017. 

 

Nr. Emërtimi  Plan 2018 

 

1 Për zonën e qendrës Vlorë dhe zona e bregdetit nga Akademia deri te 

përroi i Vrizit, zonën e Orikumit dhe pjesën bregdetare te Radhimes, 

ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e 

ndërtimit) 

70 000 

 Sipërfaqe ndërtimi (m2)  
Ne këto zona lekë/m2 (59400*8%) 

4 752 

 Shuma 1 332,640,000 lekë 

2 Për ndërtime ne Njësinë Administrative Qendër (fshatrat Kanine, 

Narte, Zvernec, Panaja) për ndërtesa me karakter tregtar. Për zonat 

e tjera ne Vlorë, Orikum dhe Njësite Administrative. (Ndërtime për 

qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit) 

20 000 

 Sipërfaqe ndërtimi (m2)  - Ne këto zona lekë/m2 (59400*4%) 2376 

 Shuma 2 47,520,000 lekë 

3 Për ndërtime për përdorim ne sektorin e turizmit, industrisë, 

përdorim publik.  Njësi banimi një familjare kur investitor është 

vete pronari. 

14 000 

 Sipërfaqe ndërtimi (m2)  - Ne këto zona lekë/m2 (32516*3%) 975 

 Shuma 3 13,650,000 lekë 

4 Për ndërtimet me deklarate paraprake punimesh 500,000 leke 

 Shuma 4 500,000 leke 

 TOTALI 1+2+3+4 394,310,000 lekë 
 

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

fiskal 2018 është 394 310 000 lekë.  
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7.2 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja (ALUIZNI).  

Ne vazhdimësi te shkresës nr. 10759/1 prot, date 30.11.2017 Drejtoria e ALUIZNIT per 

periudhën Janar – Nëntor 2017 janë legalizuar rreth 200,000 m2. Për vitin fiskal 2018 

parashikohet e njëjta vlere. 
 

Emërtimi Plan 2018 

Qyteti Vlorë+Nj.A 

1. Sipërfaqe ndërtimi (m2) 220.000 m2 

d. Ne zonën tjetër / lekë/m2 (32.516*0.5%)  35,767,600 leke 

Vlefta totale  35 767 600 leke 

   
 

8. Takse tabele dhe reklame 

Duke u nisur nga regjistrimet ne terren nga inspektoret dhe komisioni i ngritur me urdhër te 

kryetarit për ketë qellim, si dhe analizës se arkëtimeve për vitin 2017 planifikimi për vitin 2018 

jepet sipas tabelës se mëposhtme: 

Emërtimi 

Sipërfaqe 

(m2) 

Nj.A Vlorë 

Njesia 

Administrative 

Vlorë 

Vlefta lekë 

Tabelë për qëllime identifikimi mbi 2m2 100 
45000 
lekë/m2/vit 

4 500 000 

Tabelë për qëllime reklamimi, e 

lëvizshme dhe e palëvizshme:  

b1. Tabele e thjeshte  

b2. Tabele elektronike 

 

 

310 

22 

 

 

22.500 lekë/m2/vit 

45.000 lekë në vit 

 

 

6 975 000 

 990 000 

TOTALI 
  12,465,000 lekë 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 12 465 000 lekë.  

 

 

 

9. Takse parkimi  

 

V.K.B Nr.100, datë 22.12.2017 “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin 

e Bashkisë Vlorë”., kurse bazuar në kontratën nr.496 datë 06.02.2015 shërbimi i parkimit ne 

qytet është dhëne me koncesion dhe për vitin 2018 shoqëria koncesionare do ti arkëtoje Bashkisë 

Vlorë 10 milion lekë.  

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 10 milion lekë.  
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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 23% te te ardhurave te veta te 

bashkisë.  

 

Për vitin 2018 planifikimi i këtij zëri eshë ne vlerën 257,264 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 2017 (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 

ardhurave 

mujore 

Plani i te 

ardhurave 

vjetore 

Tarife pastrimi ne tregjet e 

qytetit 
546  1.200 655 200  7 862 400  

Tarife për Tregun e Novoselës   130 000 1 560 000 

TOTALI     9 422 400 

 

Nga te dhënat e paraqitura nga Drejtoria e Menaxhimit Financiar rezultojnë 546 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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Nr. Emërtimi 
Tarifa 

lekë /m2 

në muaj 

Sipërfaqja 

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 

 

300 

 
500 

200 

 

9500 

 
5000 

1500 

 

17 100 000 

 
15 000 000 

1 800 000 

2 Për zënien e hapësirave publike ne plazhe (Vlore, Orikum) 500 (sezon) 31,000 15 500 000 

3 Për zënien e hapësirave publike ne plazhe (Zvernec, etj) 400 (sezon) 10,000 4 000 000 

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   55,440,000 

 

Element vlerësimi për planifikim (1.1+1.2) është shuma 64 822 400 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.  

 

Nr. Kategoria 

Niveli i 

tarifës ne 

vit 

Numri i 

Subjekteve 

Vlera ne 

Lek 

1 Tatim pagues te grupit “shitje me pakice” 2462 19,876,000 

1.1   
Njësite tregtare te veshjeve, modës, luksit 

(butikë), parfumeri e te ngjashme me to 
10000 466 4,660,000 

1.2   
Njësi tregtare si bizhuteri, argjendari te floririt e 

metale te çmuara, e te ngjashme me to. 
10000 58 580,000 

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 5000 602 3,010,000 

1.3.2 Sipërfaqe ndërtimi mbi 51-100M2 10000 389 3,890,000 

1.3.3 Sipërfaqe ndërtimi mbi 100M2 15000 82 1,230,000 

1.4   

Njësi shitje librari, kancelari, bilardo, lojëra dhe 

video lojëra fëmijësh, e artikuj te përdorur e te 

ngjashme me to 

5000 138 690,000 
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1.5   
Për Njësi ushqimore, artikuj te përzier te 

karakterit ushqimor e te ngjashme me to 
8000 634 5,072,000 

1.6   Për Njësi tregtare mish, peshk, bulmet 8000 93 744,000 

2 Tatim pagues te grupit “shitje me shumice “ 99 1,485,000 

2.1   Tatim pagues te grupit “shitje me shumice“ 15000 99 1,485,000 

3 Tatim pagues te grupit “prodhime, përpunime dhe tregtim  223 2,230,000 

3.1   
Përpunim durali, metali, druri, tapiceri e te 

ngjashme me to 
10000 109 1,090,000 

3.2   
Prodhim tulla, tjegulla, blloqe, furra gëlqere, e 

te ngjashme me to 
10000 50 500,000 

3.3   
Te karakterit ushqimor: pastiçeri, prodhim buke, 

mishi, peshku, bulmeti 
10000 64 640,000 

4 Tatim pagues te grupit “shërbime “: 951 8,185,000 

4.1   
Riparim artikuj elektroshtepiake, radio, TV, 

pajisje fonie e te ngjashme me to 
5000 65 325,000 

4.2   Për këpucar, galanteri, parukeri, berber 5000 198 990,000 

4.3   
Marangoz, elektricist, murator, elektraout e te 

ngjashme 
5000 107 535,000 

4.4   

Për profesione te lira si avokat, noter, ekspert 

kontabël, mjek, mësues, topograf te ngjashëm 

me to 

10000 125 1,250,000 

4.5   
Për auto shkolla, kurse te profesioneve te 

ndryshme e te ngjashme me to 
10000 39 390,000 

4.6   
Agjenci doganore, agjenci turistike, agjenci te 

këmbimit valutor e te ngjashme (persona fizik) 
10000 61 610,000 

4.7   

- Për pika te shërbimit te makinave (autoservis), 

lavanteri, lavazho, pastrim kimik, shërbim te 

rojeve civile e te ngjashme me to 

8000 148 1,184,000 

4.8   
- Për sallat e lojërave sportive: aerobi, kalceto, 

palestra, e te ngjashme me to 
8000 42 336,000 

4.9   
Për institucione jopublike si shkolla, kopsht, 

çerdhe e te ngjashme me to 
    - 

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

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

4.1   

      - Për laboratorë dentare, klinike dhe 

laborator diagnostikues e kimik, farmaci e te 

ngjashme 

15000 79 1,185,000 

4.11   Për motele, hotele, komplekse turistike 
1000/dho

me 

72 (1200 

dhoma) 
1,200,000 

  Totali (1+2+3+4)   3735 31,776,000 
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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 : 

   

Nr. Emërtimi Niveli i tarifës  Nr. 

subjekteve 

Vlefta në lekë 

 Transport pasagjeresh    

1 Automjete deri ne 9 vende 4.000 lekë/vit 125 500 000 

2 Automjete 10-42 vende 8.000 lekë/vit 40 320 000 

3 Automjete mbi 42 vende 12.000 lekë/vit 2 24 000 

 Totali (Transport Pasagjeresh)   844 000 

 Transport mallrash    

4 Automjete deri ne 5 ton 4.000 lekë/vit 130 520 000 

5 Automjete 5-16 ton 8.000 lekë/vit 25 200 000 

6 Automjete mbi 16 ton 12.000 lekë/vit 10 120 000 

 Totali (Transport Mallrash)   840 000 

 Transport ujor    

7 Transport detar brenda vendit 4.000 lekë/vit 64 256 000 

8 Varka për shëtitje 3.000 lekë/vit 25 75 000 

 Totali (Transport Ujor)   331 000 

 TOTALI   2 015 000 

 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim nga 
subjektet është Sektori i Taksave Tarifave Vendore.  

 

c. Për subjektet tatimpagues mbi 8 milion lekë ne vit 

Nr. Emërtimi 

Niveli i 

tarifës 

ne vit 

adresën 

kryesore 

Niveli i 

tarifës 

ne vit ne 

adresën 

dytësore 

Nr. 

Subjekteve Shuma 

totale 
Krye

sore  

Dytë

sore 

1 
Për subjektet me aktivitet tregtar, e shërbime për vendndodhjen 

kryesore  
676 292   

1.1 
Për subjektet me qarkullim deri ne 20 

milion lekë 
25000 50% 225 64 6,425,000 

1.2 
Për subjektet me qarkullim mbi 20 milion 

lekë 
40000 50% 120 36 5,520,000 

1.3 
Për subjektet me qarkullim mbi 50 milion 

lekë 
70000 50% 33 12 2,730,000 

1.4 
Për subjektet me qarkullim mbi 100 

milion lekë 
100000 50% 70 27 8,350,000 

  Totali 1 
  

 
      23,025,000 
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2 Për subjektet me aktivitet prodhimi, për vendndodhjen kryesore  

2.1 
Për subjektet me qarkullim deri ne 20 

milion lekë 
20000 50% 20 9 490,000 

2.2 
Për subjektet me qarkullim mbi 20 milion 

lekë 
40000 50% 42 4 1,760,000 

2.3 
Për subjektet me qarkullim mbi 50 milion 

lekë 
60000 50% 17 2 1,080,000 

2.4 
Për subjektet me qarkullim mbi 100 

milion lekë 
80000 50% 0 0 0 

  Totali 2         3,330,000 

3 
Për subjektet me aktivitet: Profesionet e 

lira, për vendndodhjen kryesore  
15000 50% 78 33 1,417,500 

4 

Për subjektet me aktivitet: Fondacione, 

OJF e te ngjashme, për vendndodhjen 

kryesore  

5000 50% 9 8 65,000 

5 

Për subjektet me aktivitet Lojëra fati, 

baste sportive e te ngjashme, për 

vendndodhjen kryesore  

80000 50% 1 72 2,960,000 

6 Për subjektet me aktivitet ndërtim 

6.1 

Për subjektet me aktivitet ndërtim qe nuk 

kanë kantier ndërtimi për vendndodhjen 

kryesore  

50000 50% 19 12 1,250,000 

6.2 

Për subjektet me aktivitet ndërtim qe kanë 

kantier ndërtimi për vendndodhjen 

kryesore  

80000 50% 42 13 3,880,000 

  Totali 6         5,130,000 

  TOTALI 1-6         35,927,500 

 

d. Për familjet  

 

Tarifa e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim për ketë kategori është përllogaritur nga rreth 

57,150 familje qe janë ne Bashkinë e Vlorës te paguajnë 49430, pasi janë përjashtuar nga pagesa 

e tarifës 775 familje qe përfitojnë ndihme ekonomike, 445 tetraplegjike dhe te verbër te grupit 

te pare si dhe 6500 pensioniste (referuar V.K.B Nr.100, datë 22.12.2017 “Për miratimin e 

sistemit të taksave tarifave vendore në territorin e Bashkisë Vlorë”.).  

 

Nr. Emërtimi 
Numri i 

familjeve 

Niveli i 

Tarifës 

Plani i te 

ardhurave 

(lekë) 

1 
Për familjet (lekë /vit) Vlorë, 

Orikumi 
38935 1.800 70 083 000 

2 Për familjet (lekë /vit) e tjera 10495 1.200 12 594 000 

 Total   82 677 000 

 

Element vlerësimi për planifikim të kësaj tarife (a-d) është shuma 152 395 500 lekë. 
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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 1500000 

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 1000000 

4 Tarife shërbimi për kontrollin e përfundimit 

te themelit 
10.000 lekë 100 1000000 

5 

Tarife shërbimi për kontrollin e karabinasë  80  

-për objekte deri 5 kate 10.000 lekë 60 600000 

-për objekte mbi 5 kate 20.000 lekë 20 400000 

6 Tarife shërbimi për kontrollin përfundimtar 

te objektit dhe sistemimin e ambientit 

përreth tij 

 80  

 -për objekte deri 5 kate 10.000 lekë 60 600000 

-për objekte mbi 5 kate 25.000 lekë 20 500000 

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 800000 

8 Tarife shërbimi për akt kontrollin e 

përfundimit te punimeve kërkese për leje 

shfrytëzimi 

35 lekë/m2 72000 2520000 

9 Tarife shërbimi për vërtetim konfirmim 

dokumenti te dale nga arkivi teknik i 

Urbanistikes 

   

për dokument ligjor  200 lekë/cope 5000 1000000 

për dokument teknik 700 lekë/cope 7500 5250000 

10 Tarife shërbimi për kontrollin përfundimtar 

për objektet me deklarate paraprake dhe 

ndryshim funksioni/aktiviteti  

5000 lekë 100 500000 

11 Tarife Shërbimi për ndryshim destinacioni te 

objektit 
975.5 lekë/m2 3000 2926500 

 Gjithsej    18,606,500 

 

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 100000 

2 Tarife për ndërtime te reja mur perimetra 10 lekë/m2 600 6000 

3 Tarife shërbimi për kontrollin e piketimit 

te objektit   
5.000 lekë 70 350000 
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4 Tarife shërbimi për kontrollin e 

përfundimit te themelit 
5.000 lekë 70 350000 

5 

Tarife shërbimi për kontrollin e karabinasë    

-për objekte deri 5 kate 5.000 lekë 70 350000 

-për objekte mbi 5 kate    

6 Tarife shërbimi për kontrollin 

përfundimtar te objektit dhe sistemimin e 

ambientit përreth tij 

5.000 lekë 70 350000 

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 350000 

8 Tarife shërbimi për akt kontrollin e 

përfundimit te punimeve kërkese për leje 

shfrytëzimi 

35 lekë/m2 14000 490000 

9 Tarife shërbimi për vërtetim konfirmim 

dokumenti te dale nga arkivi teknik i 

Urbanistikes 

   

për dokument ligjor  100 lekë/cope 1000 100000 

për dokument teknik 500 lekë/cope 600 300000 

10 Tarife shërbimi për kontrollin 

përfundimtar për objektet me deklarate 

paraprake dhe ndryshim 

funksioni/aktiviteti  

3000 lekë 70 210000 

 TOTALI   3 010 000 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 21 616 500 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. 
 

Nr.  Emërtim subjekte  

Tarifa 

lek/vit vlera 

1 Biznesi i vogël 120 5000 600 000 

2 

Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe 

Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor deri 10 milion 
15 15.000 225 000 

Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe 

Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor deri 20 milion 
6 25.000 150 000 

Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe 

Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor mbi 20 milion 
4 35.000 140 000 

   TOTALI    1115 000 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 1 115 000 lekë.  
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5. Tarifa për leje, autorizimeve dhe vërtetime te lëshuara nga administrata e bashkisë dhe 

njësite administrative. 

Ruhet niveli i planifikimit te viti 2017 dhe për vitin ne vazhdim. 
 

Nr. Emërtimi  Niveli i 

tarifës  

Numri  Vlefta  

1 Autorizim për punime ne rruge 2 000 lekë  100 200000 

2 Autorizim për vendosje banderolash te 

përkohshme 

 1 000 lekë  40 40000 

3 Autorizim për shërbim transporti jashtë linje  500 lekë 20 10000 

4 Autorizim për lëvizje te automjeteve (transport 

nxënësish, furnizim malli ne subjekte, shërbime 

transporti ne subjekte e te ngjashme.) 

  

1 000 lekë 

50 50000 

5 Autorizime te tjera  1 000 lekë 30 30000 

6 Autorizim për privatizimet e kryera  1 000 lekë 20 20000 

7 Autorizim për privatizimet e reja 5 000 lekë 10 50000 

8 Vërtetime te tjera   100 lekë  20000 2000000 

9 Për vërtetim pasurie e pronësie     500 lekë 100 50000 

10 Për vendime K.B te shkurtuara etj.    100 lekë  10 1000 

11 Tarife shërbimi për D.D.D ne te trete ( lekë / m 2)   500 lekë  10 5000 

12 Për dhënien e mjetit elektrik te bashkisë (lekë / ore 

) 

5 000 lekë 20 ore 100000 

13 Për palestrat e shkollave te bashkisë jashtë orarit te 

mësimit (lekë ne muaj) 
 

3 000 lekë 

6 18000 

14 Nxjerrje dhe fotokopjim i dokumenteve arkivore 

me kërkesën e te interesuarit 

1000 lekë 500 500000 

15 Bilete Hyrje për vizite ne ishullin e Sazanit 200 leke 15000 3000000 

 TOTALI   6 074 000 
 

6. Tarife për lejet dhe certifikatat te transportit 

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 64 112000 

2 Automjete 6-9 vende 3.500 lekë ne vit 60 210000 

3 Automjete 10-25 vende 4.000 lekë ne vit 60 240000 

4 Automjete 26-42 vende 4.500 lekë ne vit 15 67500 

5 Automjete mbi 42 vende 4.800 lekë ne vit 5 24000 
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 Automjete te licencuara për 

transport mallrash 
  

 

6 Automjete deri ne 2 ton 2.800 lekë ne vit  150 420000 

7 Automjete 2-5 ton 4.000 lekë ne vit 60 240000 

8 Automjete 5-10 ton 4.800 lekë ne vit 30 144000 

9 Automjete 10-16 ton 5.000 lekë ne vit 10 50000 

10 Automjete mbi 16 ton 7.500 lekë ne vit 10 75000 

11 Parkimi vjetor me pagese për subjekte 

te miratuara 
19.000 lekë ne vit 35 

665000 

 TOTALI    2 247 500 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 2 247 500 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 
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L
ic

en
ce

 

C
er

ti
fi

k

a
te

 

L
ic

en
ce

 

Ç
et

if
if

ik
a

te
 L
 +

 Ç
 

(0
0
0
 

le
k

ë)
 

1 
Person fizik me (4+1) 

vende 
Taksi 20 - 20.000 - 400.000 - 400 

I Shuma 1 " - -     400 

1 Tran. malli per vete Kamion - 150 - 
100 

lekë/t 
- 20.000 15 

2 Tran. malli për te trete “ 6 20 40.000 
100 

lekë/t 
240.000 2.000 240 

II Shuma 1+2  -      255 

1 Transport rreth qytetës Autobus 40 40 4.000 1.500 160.000 60.000 220 

III Shuma 1 "       220 

1 
Licence agjenci trasp. 

ndërkombëtar udhëtaresh  4 - 40.000 - 80.000  80 

IV Shuma 1        80 

1 Autorizim karburant  4  2.000.000  400.000  8000 

V Shuma 1        8000 

V 
Gjithsej 

(I+II+III+IV+V) 
       8955 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 11 202 500 lekë.  
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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. 

 

Administrimi i sistemeve të ujitjes, i sistemeve të kullimit dhe i veprave të mbrojtjes nga 

përmbytja kryhet në përputhje me këto parime:  

a) sistemet e ujitjes dhe të kullimit funksionojnë për të nxitur dhe mbrojtur interesat e të gjithë 

përfituesve;  

b) sistemet e ujitjes dhe të kullimit funksionojnë për rregullimin e regjimit ujor në tokë, si të 

tepricës dhe deficitit të lagështisë, për të parandaluar erozionin dhe ndotjen, gjithnjë në funksion 

të mbrojtjes së mjedisit;  

c) përfituesit nga sistemet e ujitjes, të kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja 

përballojnë shpenzimet e funksionimit e të mirëmbajtjes së tyre. 

 

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 300 800   

2 VLU-10 Sistemi Kallafet 660    

3 VLU-9 Sistemi Babice 500    

4 VLU-2 rezervuar Panaja 200  260  

5 VLU-57 Jonufer    80 

6 VLU-6 Dukat - Tragjas    21 

7 VLU-8 Rezervuar Bunavi  130   

8 VLU-17 Bestrove 60    

9 VLU-52 Orikum, Lum Izvori    350 

 Totali 1720 930 260 641 

 

Sipërfaqja totale nënuje është 3551 ha. Vlera e përllogaritur për tu arkëtuar nga kjo tarife është: 

3551 Ha x 200leke/ha  = 710,200 leke 

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 710 200 lekë 
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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: 

 

Nr. Skema Ujitëse 

Sipërfaqja ne hektarë 

Njësia 

Qendër 

Njësia 

Shushice 

Njësia 

Novosele 

Njësia 

Orikum 

1 VLU-3 Sistemi Llakatund 100 260   

2 VLU-10 Sistemi Kallafet 100    

3 VLU-9 Sistemi Babice 100    

4 VLU-2 rezervuar Panaja 50  200  

5 VLU-57 Jonufer     

6 VLU-6 Dukat - Tragjas    200 

7 VLU-8 Rezervuar Bunavi  40   

8 VLU-17 Bestrove 10    

9 VLU-52 Orikum, Lum Izvori    100 

 Totali 360 300 200 300 

 

 

Aktualisht  sipërfaqja për ujitje është 1160 ha 

 

Vlera e përllogaritur për tu arkëtuar nga kjo tarife është: 1160 Ha x 2500 lek/ha për çdo ujitje  

Element vlerësimi për planifikim është shuma 2 900 000 lekë 

 

 

Element vlerësimi për planifikim të kësaj tarife 7.1 dhe 7.2 është shuma 3 610 200 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 2018 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 

 

b. Te ardhurat nga qiratë e objekteve 

Ambiente te dhëna Nd. se Gjelbërimit ne sipërmarrje ‘Jon – Alb – Flores’ sh.p.k  

Sipërfaqe e kolauduar:        75 m2 

Çmimi i qerase       200 lekë / m2 ne muaj 

Çmimi i transferuar për llogari te Bashkisë (90%)   180 lekë / m2 ne muaj  

Te ardhurat nga qiratë e objekteve (75x180x12 muaj)  162 000 lekë ne vit 

 

Ambiente te dhëna Nd. se mirëmbajtjes se Varrezave ne sipërmarrje ‘KN’ sh.p.k  

Sipërfaqe e kolauduar:      100 m2 

Çmimi i qerase       200 lekë / m2 ne muaj 

Çmimi i transferuar për llogari te Bashkisë (90%)   180 lekë / m2 ne muaj 

Te ardhurat nga qiratë e objekteve (100x180x12 muaj)      216 000 lekë ne vit 

  

 

 

GJITHSEJ (a+b) 41 703 mijë lekë 
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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 2017 planifikojmë për vitin 2018 te ardhurat 

si me poshtë:  

 

 Gjoba nga Policia Bashkiake (ne infrastrukture dhe parkime)      500 000 lekë 

 Gjoba nga Drejtoria e Menaxhimit Financuar        500 000 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      25 000 000 lekë 

 

      GJITHSEJ   28 500 000 lekë 
 
 

II.4.3 Te ardhura nga kopshtet, çerdhet dhe shkollat 

 

Duke u nisur nga realizimi i te ardhurave te vitit 2017 edhe për vitin 2018 planifikojmë te 

ardhurat e mëposhtme:  

 

a. Te ardhurat nga çerdhet. 

Për vitin 2018 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 2018 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 2018 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 lekë 
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II.4.4 TE ARDHURA TE TJERA DYTESORE TE NJESIVE VARTESE PER VITIN 2018 

 

Këto institucione gjate vitit 2018 planifikojnë te ardhura :  

1. Te ardhura nga Teatri “Petro Marko” 

a. Te ardhura nga teatri       200 mije lekë 

b. Te ardhura nga estrada       800 

c. Te ardhura nga qira e sallës       200 

____________________________________________________________________________ 

       GJITHSEJ  1.200 mije lekë 
 

2. Te ardhura nga Qendra Kulturore 

a. Te ardhura nga biletat nga vizitat ne muze 

Numri i vizitoreve       2.000 

Vlera e biletës        50 lekë 

Te ardhura gjithsej (2000x50)      100 mije lekë 

b. Te ardhura nga qiratë e sallës 

Numri i aktiviteteve ( te përkohshme)     25 

Tarifa e qerase        5000 lekë 

Te ardhura nga qiratë       125 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  1.700 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 (327) 

 

Te ardhura nga pullat 2018       730 mijë lekë 

 

 

II.5. TE ARDHURA NGA BUXHETI I SHTETIT (TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR)  

 

II.5.1. Te Ardhura Nga Buxheti I Shtetit, viti 2018 

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.  

 

Për vitin 2018 transferta e përgjithshme për Bashkinë Vlorë paraqitet në shumën 887 650 

mije lekë.  

 

Ne ligjin Për buxhetin e vitit 2018” përcaktohet: 

 

“Transferta e pakushtëzuar, që buxheti qendror ia transferon pushtetit vendor, përfshin fondet 

për përballimin e veprimtarive dhe të funksioneve që përcaktohen në aktet ligjore dhe nënligjore 

në fuqi. Transferta e pakushtëzuar shpërndahet ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore, sipas 

formulës së paraqitur në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Shuma e transfertës së 

pakushtëzuar dhe specifike për çdo njësi të vetëqeverisjes vendore paraqitet në tabelën 3, që i 

bashkëlidhet këtij ligji. Transferta specifike sipas funksioneve, e papërdorur gjatë vitit buxhetor, 

trashëgohet në vitin buxhetor pasardhës. Për vitin 2018 transferta e pakushtezuar për Bashkinë 

Vlorë paraqitet në shumën 503,332 mije lekë.  

 

 

Fondi rezervë nga totali i transfertës së pakushtëzuar përdoret nga Ministria e Financave, në 

përputhje me kriteret e përcaktuara në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij ligji. Fondi për 

Zhvillimin e Rajoneve përdoret sipas aneksit 3, që i bashkëlidhet këtij ligji.  

 

Fondet për funksionet e reja të transferuara në bashkitë shpërndahen sipas aneksit 4, që i 

bashkëlidhet këtij ligji.  

 

Këshilli i Ministrave detajon, sipas bashkive, fondin për investime për funksionin e mbrojtjes 

nga zjarri, fondin për investime për funksionin e ujitjes e të kullimit si dhe fondin për sigurimin 

e digave, parashikuar në tabelën 3, bashkëlidhur këtij ligji.  
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Ministri i Financave nxjerr një udhëzim specifik për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të 

njësive të vetëqeverisjes vendore. 

 

Fondet që, sipas këtij neni, u vihen në dispozicion njësive të vetëqeverisjes vendore, fondet e 

tjera që, me akte të tjera ligjore dhe nënligjore, u kalojnë njësive të vetëqeverisjes vendore si dhe 

me vendimet e këshillave bashkiakë e të qarqeve, që kanë lidhje me përdorimin e fondeve 

buxhetore, bëhen publike.” 
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KAPITULLI III:PARASHIKIMI SHPENZIMEVE NE BUXHETIN E BASHKISE VLORË PËR VITIN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 Pastrimi 200000 200000 201815 201815 401,815

2 Gjelberimi 23236 23236 11574 11574 34,810

3 Nd.Sherb.Publike 19200 2250 10000 31450 12788 2800 20512 500 36600 68,050

4 Mb.Dekori 3570 3570 116 116 3,686

5 Mb.Varreza 9920 9920 0 9,920

6 Md. Ndricim Rrugor 5000 825 12000 17825 950 165 67700 68815 86,640

7 Arsimi 13060 13060 82690 82690 95,750

8 Kl.Shumesportesh 7200 1200 12903 21303 313 150 8767 200 9430 30,733

9 Qendra Kulturore (Teatri) 27604 4500 1340 33444 6346 1170 5220 200 12936 46,380

10 Qendra Kulturore 2115 2115 6745 1700 8445 10,560

11 Administrata e Bashkise 69000 11620 15304 1114 3750 100788 129004 19777 151027 9684 4500 7500 1344 11211 334047 434,835

12 Repetitoret 96 96 0 96

13 Cerdhet 5700 950 6650 1633 275 5640 7548 14,198

14 Qendra PAK 4800 800 5600 1122 150 4130 500 5902 11,502

15 Shtëpia e Fëmijës 4200 700 4900 946 130 2150 250 3476 8,376

16 Futbolli 0 9000 9000 9,000

17 Parku Urban 0 8600 8600 8,600

18 Ujesjellsi 0 44000 44000 44,000

19 Projekte konkuruese 0 15000 15000 15,000

20 Investimet 29375 29375 238088 238088 267,463

21 Fondi rezerve 0 18700 18700 18,700

SHUMA I 142,704 22,845 303,544 1,114  3,750  29,375 503,332 153,102 24,617 583,086 61,600 9,684 4,500 26,200 1,344  11,211  241,438 1,116,782 1,620,114

Nr Emertimi
SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PER VITIN 2018 GRANT + Te 

ArdhuraGRANTI TE ARDHURAT
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Shpenzimet e përgjithshme sipas natyrës ekonomike Programimi i shpenzimeve të përgjithshme 

sipas funksioneve të Bashkisë Vlorë për vitin 2018 parashikohet në vlerën 2,004,432 mije lekë.  

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

afatmesëm.  

 

Karakteristikat kryesore të shpenzimeve të programuara për vitin 2018 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 2018 paraqiten si me poshtë :  

Artikuj Vlera 2017 Vlera 2018 

Paga + Sig. Shoqërore (600+601) 630,998 683,062 

Shpenzime Operative (602) 980,437 931,154 

Subvencione (603) 62,220 61,600 

Investime (231) 842,363 270,813 

Te tjera (166,651,606,609) 74,819 57,803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paga + Sig. 
Shoqërore (600+601)

34%

Shpenzime 
Operative (602)

46%

Subvencione (603)
3%

Investime (231)
14%

Te tjera 
(166,651,606,609)

3%

Shpenzime sipas Struktures Buxhetore (Grantet + 
te Ardhurat e Veta)
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Shpenzimet sipas Programeve % ndaj Totalit 

 
 

 

Shpenzimet sipas Strukturës Buxhetore vetëm për te ardhurat e veta 

 

Shpenzimet sipas Strukturës Buxhetore Vlera 2017 Vlera 2018 

Paga + Sig. Shoqërore (600+601) 330,670 343,268 

Shpenzime Operative (602) 927,807 886,630 

Subvencione (603) 62,220 61,600 

Investime (231) 328,759 270,813 

Te tjera (166,651,606,609) 70925 57,803 

 

 
 

21.7%

0.9% 2.2%

30.2%

13.8%

6.8%
3.6% 1.7% 1.9% 0.1% 1.7%

12.4%

1.5% 1.3% 0.2%
0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%

Shpenzime sipas Programeve % ndaj Totalit

Paga + Sig. Shoqërore 
(600+601); 343,268; 

21%

Shpenzime 
Operative (602); 

886,630; 55%

Subvencione (603); 
61,600; 4%

Investime (231); 
270,813; 17%

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

57,803; 3%

Shpenzimet sipas Struktures Buxhetore
(Te Ardhurat e Veta)
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III.1. SHPENZIME PERSONELI (art.600 + 601)  

 

Shpenzimet për personelin janë parashikuar në masën 343,268,000 konkretisht:  

 

1. Fondi i pagave i planifikuar për vitin 2017 do te jete 295,806,000 lekë. 

2. Për vitin 2017 shpenzimet e planifikuara për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore do te jene 47,462,000 leke. 

 

Ne tabelën e mëposhtme jepen shpenzimet e personelit për te gjitha njësite shpenzuese për vitin 

2018:  

     

Njësite shpenzuese : Paga 2017  Sig.shoq.  Paga 2018 Sig. Shoq 

2018 

Aparati i Bashkisë  189,344 31,620 198,004 31,397 

Nd. Shërbimeve Publike 29,691 4,500 31,988 5,050 

Ndriçimi Rrugor  5,950 990 5,950 990 

Kl. Shumesportesh 8,614 1,450 7,513 1,350 

Q. Kultures, Artit dhe Turizmit  32,604 5,500 33,950 5,670 

Çerdhet  6,834 1,145 7,333 1,225 

Qendra e Zhvillimit PAK 5,670 950 5,922 950 

Shtëpia e Foshnjës  4,978 830 5,146 830 

TOTALI  283,685 46,985 295,806 47,462 
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III.2. SHPENZIME OPERATIVE DHE TE MIREMBAJTJES (art.602)  

 

Për vitin 2018, në total shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë projektuar në shumën 

886,630 mije lekë.  

Struktura e Shpenzimeve 

Operative Vlera 

Shpenzime për Shërbime 

Publike 

        

560,443     

Arsimi 
          

95,750     

Administrata 
        

166,427     

Shërbime Sociale 
          

11,920     

Kultura dhe Sporti 
          

52,090     

 

 

 

 

  
 

Shpenzimet ne sistemin e shërbimeve publike 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.  

Pastrimi
72%

Gjelberimi
6%

Nd.Sherb.Publike
6%

Mb.Dekori+
Varreza

2%

Md. Ndricim 
Rrugor

14%

Other
28%

Struktura e Shpenzimeve Operative per Sherbimet Publike Sherbime Publike Vlera 

Pastrimi 401,815 

Gjelberimi 34,810 

Nd.Sherb.Publike 30,512 

Mb.Dekori+Varreza 13,606 

Nd. Ndricim Rrugor 79,700 

Shpenzime për 
Shërbime 
Publike

63%

Arsimi
11%

Administrata
19%

Shërbime 
Sociale

1%

Kultura dhe 
Sporti

6%

Struktura e Shpenzimeve Operative
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Pasqyra përmbledhëse e treguesve financiarë të shërbimit të pastrimit 

 
Nr.1 Projekti : Sherbimi i pastrimit 

 

 Kodi: III.2.1 

Llojet e programit : K06260 - Shërbimet Publike 

 

Funksioni : Mbledhja, largimi dhe trajtimi i 

mbetjeve urbane; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

 

 Shërbimi i Pastrimit në qytet kryhet me sipërmarrje private nëpërmjet kontratës 5 – vjeçare 

nr.4558 prot., datën 31.10.2014, me subjektin Duka sh.p.k. Në kontratë përfshihen si më 

poshtë: 

 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 10 m2 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. 

 rritja e sensibilizimit qytetar për një qytet te pastër ne bashkëpunim me organizatat 

mjedisore ne qytet 

 

Me fondin e planifikuar ne ketë kontrate 5-vjecare do te vijohet ne: 

Ngarkim, transport mbeturina me 1045 kontejnerë/dite për 365 dite e vitit = 381425 kontejnerë/vit 

 Fshirje e rrugëve dhe shesheve” 810000m2/dite = 252 720 000m2/vit).  

 Larje e rrugëve me ujë. (350000 m2/dite për 6 muaj = 63 000 000m2/vit) 

 Larje e rrugëve me ujë. (350000 m2/dite për 10muaj = 105 000 000m2/vit) 

 Sistemim mbeturina ne fushën e depozitimit (1045kont/dite, 381 425kont/vit) 

 

 

 

Nr. Përshkrimi i shërbimit Sasia Çmimi/ Çmimi total Afat 

1 
Ngarkim transport 

mbeturina 

381425 kont/vit 

51100 t/vit 

242.43 lekë/kont 

1809.58 lekë/ton 
92.469.955 12 muaj 

2 
Fshirje e rrugëve dhe 

shesheve 
252,720,000 m2/vit 0.26 lekë/m2 65.841.832 12 muaj 

3 Larje e rrugëve me ujë 105000000 m2/vit 0.11 lekë/m2 12.391.174 10 muaj 

4 Lag je e rrugëve me ujë 6300000 m2/vit 0.07 lekë/m2 5.004.505  6 muaj 

5 Sistemim mbeturina 381425 kont/vit 25.62 lekë/kont 9.773.855 12 muaj 

Çmimi neto për 1 vit      185.481.321   

TVSH (%) për 1 vit     37.096.264   

Çmimi total për 1 vit      222.577.585   
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 Ne njësinë Administrative Orikum vazhdon kontrata e trashëguar nga ish Bashkia Orikum, e 

cila ne vete vete përfshin këto zëra: 

Nr. 
Përshkrimi i shërbimit te 

kërkuar 
Njësia Sasia 

Dite 

pune 
Çmimi Vlefta 

1 Fshirje manuale e rrugëve M2 21000 365 0.65 4.982.250 

2 Fshirje me makineri e 

rrugëve 

M2 53000 365 0.54 10.446.300 

3 Larja e rrugëve me makineri M2 27000 120 0.175 567.000 

4 Largimi i mbetjeve urbane M3 9863 1 187.6 1.850.298 

5 Sistemim i mbetjeve urbane M3 9863 1 93.1 918.245 

 VLERA PA TVSH     18.764.094 

 TVSH     3.752.819 

 VELRA TOTALE     22.516.913 

 

 

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. 

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 
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e) Shpenzimet e llogaritura 

Vlore  

Nr. Përshkrimi i shërbimit Sasia Çmimi/  Çmimi total  

1 Ngarkim transport mbeturina 

381425 kont/vit 242.4 lekë/kont 

 92,469,955  
51100 t/vit 

1809.58 

lekë/ton 

2 Fshirje e rrugëve dhe shesheve 252,720,000 m2/vit 0.26 lekë/m2  65,841,832  

3 Larje e rrugëve me ujë 105000000 m2/vit 0.11 lekë/m2  12,391,174  

4 Lag je e rrugëve me ujë 6300000 m2/vit 0.07 lekë/m2  5,004,505  

5 Sistemim mbeturina 381425 kont/vit 25.62 lekë/kont  9,773,855  

Çmimi neto për 1 vit       185,481,321  

TVSH (%) për 1 vit      37,096,264  

Çmimi total për 1 vit       222,577,585  

 

Orikum  

Nr. 
Përshkrimi i shërbimit te 

kërkuar 
Sasia Sasia  Çmimi total  

1 Fshirje manuale e rrugëve 21000 /M2 237.25  4,982,250  

2 Fshirje me makineri e rrugëve 53000 /M2 197.1  10,446,300  

3 Larja e rrugëve me makineri 27000 /M2 21  567  

4 Largimi i mbetjeve urbane 9863 /M2 187.6  1,850,298  

5 Sistemim i mbetjeve urbane 9863 /M2 93.1  918,245  

  VLERA PA TVSH      18,764,094  

  TVSH      3,752,819  

  VELRA TOTALE      22,516,913       
  Detyrime te 2017       

  Inflacion Kontrata Vlore    2,900,000  

  Detyrime Kontrata Vlore     148,385,056 

  Detyrime Kontrata Orikum     5,436,000 

 Totali 3 156,721,056 

     

 Totali 3 + Totali (1+2) 401,815,554 

 

Për vlerësim buxheti 2018 – 401,815,554 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.  
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Pasqyra përmbledhëse e treguesve financiarë të shërbimit të mirëmbajtjes së sipërfaqeve 

të gjelbërta në qytetin e Vlorës 

 

Nr.2 Projekti : Shërbimi i 

Mirëmbajtjes së Sipërfaqeve të 

Gjelbërta 

 

 Kodi: III.2.2 

Llojet e programit K06620: Shërbimet Publike 

 

Funksioni : Parqet, lulishtet dhe hapësirat e 

gjelbra publike; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

 

Gjate vitit 2018, Bashkia Vlorë për shërbimin e gjelbërimit ne qytet, do te punoje me te njëjtën 

kontrate te lidhur me firmën sipërmarrëse “Jon-Alb-Flores” ne datën 01.07.2014 për objektin: 

”Mirëmbajtje te sipërfaqeve te gjelberta ne qytet”. 

 

Emërtimi Nj.m. Sasia Koef/njesi Lekë 

Lule gjithsej M² 3633 234,5 851.843 

Bar M² 127400 105.6 13.453.267 

Dru dekorativ Rrënje 4744 205 973.229 

Palma Rrënje 1643 321 527.547 

Shkurre dekorative Rrënje 5800 113.2 656.626 

Bordure e gjelbert Ml 7508 200,8 1.507.401 

Rruge + sheshe M² 30248 89,68 2.712.739 

Dru + shkurre dekorative Rrenje 30000 103,84 3.115.246 

Farishte lule M² 700 941,16 658.819 

Fidanë ne qeska + vazo Cope 20000 22,67 453.552 

SHUMA gjelbërimi       24.910.269 

T.V.SH.       4.982.053 

TOTALI vjetor i shërbimit       29.892.322 

Stola Cope 30 15.000 450.000 

Mbjellje palma te reja Rrënje  7  134.000 

Shuma totale    30.476.322 

 

Për vitin 2018 do te vazhdoje mirëmbajtja e sipërfaqeve te gjelberta ne shkolla. Zërat e 

kontratës janë si me poshtë 1.216 mije lekë:  

 

Nr.  Emërtimi Njësia Sasia Koef/njësi Vlefta 

1 Bar m2 8000 104 832000 

2 Drurë rrënje 451 202 91102 

3 Palma rrënje 48 383 18384 

4 Shkurre rrënje 328 112 36736 
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5 B. Gjelbër ml 179 196 35084 

6 Shuma lekë     1013306 

7 T.V.SH.20% lekë     202661 

  TOTALI lekë     1.215.697 

 

Inventari i sipërfaqeve te gjelbëria ne shkollat 9-vjecare dhe objekti pilot (sera) 

NR Emërtimi Objekteve 

B
a
r 

m
2

 

R
ru

g
e 

e
 

sh
es

h
e 

m
2

 

D
ru

 
d

ek
. 

R
re

n
je

 

P
a
lm

a
 

rr
en

je
 

S
h

k
u

rr
e 

rr
en

je
 

B
o
rd

u
re

 
e 

g
je

lb
er

t 
m

l 

S
to

la
 c

o
p

e 

1 Shkolla "Rilindja" 200   9 8 3 0 8 

2 Shkolla "T.Ndini" 0   20 0 18 0 0 

3 Shkolla"N.Frashri" 0   14 0 25 0 0 

4 Shkolla"M.Cakerri" 0   5 0 12 0 0 

5 Shkolla"4 Heronjte" 1400   15 4 23 0 0 

6 Shkolla"I.Qemali" 0   32 2 10 45 0 

7 Shkolla"M.Delo" 200   25 2 5 14 6 

8 Shkolla"15 Tetori" 1500   24 6 10 20 0 

9 Shkolla"M.Posio" 1500   19 5 12 30 0 

10 Shkolla"J.Minga" 1000   90 7 37 0 10 

11 Shkolla"A.Rustemi" 1000   52 4 24 0 0 

12 Shkolla Tregtare 0   10 8 25 70 0 

13 Shkolla"Z.Murra" 0   19 2 4 0 0 

14 Ob.Sera 1200   117 0 120 0 0 

  Shuma 8000   451 48 328 179 24 
 

ii. Synimi i projektit 

 

Të rritet cilësia ë 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 127400 m2 ne te gjitha lulishtet ku realizohet ky shërbim. 

Mirëmbajtja e 6387 drurë dhe 5800 cope shkurre dekorative. 

Mbjellja e luleve sezonale 3633 m2 

Mirëmbajtjen e te gjitha lulishteve te shkollave sipas inventarit 

 

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 
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e) Shpenzimet e llogaritura 

 

Emërtimi 
Viti 2018 

Planifikuar 

Gjelbërimi i Qytetit Vlorë  30,476,322 

Inflacioni i parashikuar 400,000 

Mirëmbajtje e sipërfaqeve te gjelberta ne shkolla 1,215,697 

Diferenca te papaguara 2017 2,717,508 

 

Totali  

 

34,809,527 

 

Per vlerësim buxheti 2018 – 34,809,527 leke 

f) Periudha e zbatimit  

1 janar – 31 Dhjetor 2018 

Gjate gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Shërbimet Publike nëpërmjet mbikëqyrësit 

te kontratës.  
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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 K06620: 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 

 

Gjate vitit 2018 Bashkia do të vazhdoje te kryeje shërbimet me firmën sipërmarrëse sipas 

kontratës se lidhur në datë 31.08.2017, Nr. 7472 Prot, me subjektin KN. Shpk. 

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 

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 të gëzueshëm e 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; 
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 Administrim sipas standardeve duke realizuar rrethimin e territorit. 

 Funksionim sipas rregullores me orare të përcaktuara. 

 Plotësimi i parcelave të reja me bordure të gjelberat a, 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. 

 Vendosja e tabelave të lajmërimeve funerale neper qytet. 

 

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 

Njës

i Sasi Çmimi Vlera 

1 Përgatitje + vendosje parulla plastike ml 350 3256.24 1139684.36 

2 Përgatitje + vendosje flamur (1 × 1.5) copë 36 1058.56 38104.49 

3 Përgatitje + vendosje flamur (2 × 2.8) copë 20 2910.91 58218.20 

4 

Përgatitje + vendosje flamur stema e 

Bashkisë Vlorë (2 × 2.8)  copë 12 2910.91 34930.92 

5 Përgatitje + vendosje flamur (3 × 4.2) copë 4 6226.89 24907.58 

6 Përgatitje+ vendosje banderola (0.75×3.5) copë 228 1204.86 274708.1 

7 

Përgatitje + vendosje flamurka zbukurimi 

plastikë ml 1760 394.22 694808.3 

8 

Tapetë për festat 5 Maj, 28-29 Nëntori, 15 

Tetori gjerësi 2 m m2 125 415 51875 

Shuma 2,317,237 

TVSH 20% 463,447 

TOTALI 2,780,684 

 

NR EMERTIMI I PUNIMEVE NJESIA SASIA CMIMI VLERA 

1 Mirembajtje sip. Bari (v. Deshmoreve) M2 3523 108.99 383971.77 

2 Mirembajtje sip. Bari (v. Publike) M2 45500 89.87 4089085.00 

3 Mirembajtje rruge+sheshe (v. Deshmor) M2 7046 46.52 327779.92 

4 Mirembajtje rruge+sheshe (v publike ) M2 18500 51.51 952935.00 

5 Mirembajtje gardh i gjelbert  ML 452 138.13 62434.76 

6 Mirembajtje drute e rruges  COPE 150 309.53 46429.50 

7 Mirembajtje shkurre  COPE 200 337.00 67400.00 

8 Gjelberim sezonal (lule) M2 678 580.27 393423.06 

9 Fv pllaka betoni per veshje kanali M2 49.6 752.7 37333.92 
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10 Meremetim varrosh mermeri  M2 29.4 3913 115042.20 

11 Shtrese zhavorri 10 cm  M2 1000 230.8 230800.00 

12 Fv pllaka betoni c 12/15 t= 5cm (mbi varre) M2 293 527.8 154645.40 

14 Shtrese  cakulli  10 cm perh e ngj. Me mak  M2 310 387 119970.00 

15 Shtrese stabilizanti    5 cm M2 310 287 88970.00 

16 Fv tombino me tubo betoni o 200 sh.zhav  ML 6 768 4608.00 

17 Rrethim i perkohshem  me kollona b/a       

525300.00   Me rrjete teli M2 300 1751 

  SHUMA  LEKE    7,600,128.53 

  20% T.V.SH LEKE    1,520,025.71 

  SHUMA   TOTALE  LEKE    9,120,154.24 

 

 

 

Nr.  Njësia Administrative Përshkrimi i Shërbimit  Shuma Lekë  

1 Njësia Orikum  
Mirëmbajtje varreza  350,000 

Dekor  405,000 

2 Njësia Novosele  
Mirëmbajtje varreza  200,000 

Dekor  150,000 

3 Njësia Qendër  
Mirëmbajtje varreza  200,000 

Dekor  150,000 

4 Njësia Shushice  
Mirëmbajtje varreza  150,000 

Dekor  100,000 

  TOTALI I NJESIVE    1,705,000 

 

Emërtimi 
Viti 2018 

Planifikuar 

Shërbimi Dekorit 2,780,684 

Mirëmbajtja e Varrezave Publike dhe të Dëshmorëve  9,120,154 

Njësite Administrative 1,705,000 

Totali 13 605 838 

 

Për vlerësim buxheti 2018 – 13 605 838 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 ndërmarrjes së shërbimeve publike 

 

Nr.4 Projekti : Ndërmarrja e 

Shërbimeve Publike  

 Kodi: III.3.4 

Llojet e programit K06620: 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; 

 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 
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e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzime per Paga 

Pozicioni   Klasa Paga Individuale Shtesa per pozicion 

Drejtor 1 IIB 14,000+2% 60,000 

Pergjegjes 4 IIIA/1 14,000+2% 42,000 

Financier/Inxhinier 2 IVA 14,000+2% 39,000 

Punonjes  2 IVB  14,000+2% 32,000 

ND/MB 4     34,000 

ND/MB 8     38,000 

ND/MB 40     35,000 

Totali 61       

 

Shpenzime Operative  

Nr EMERTIMI NJESIA SASIA CMIMI 

    

VLERA 

1 Shtypshkrime kanceleri leke     120 

3 Materiale e sherbime speciale leke     594 

  Rroba pune pale 60 4300 258 

  Cizme  " 60 800 48 

  Opinga " 0 2500 0 

  Pelerina shiu " 60 1800 108 

  Dorashka " 1500 120 180 

4 Vegla pune leke     300 

            

5 Sherbime leke     380 

  Energji kw 15000 16.8 252 

  Uje m3 340 87.6 30 

  Telefon, internet muaj 12 7200 86 

  Sherbim postar " 12 1000 12 

            

6 Sherbime Transporti leke     8772 

  Karburant  litra 34200 160 5472 

  Pjese kembimi, Bateri, Goma leke     1200 

  Vaj, Alkol, Graso, Antifrize "     500 

  Rip.automjete  "     800 

  Mjete me qira "     800 

7 Shpenzime per mirembajtje leke     17100 

  Boje fosforeshente litra 4300 350 1505 

  Dylent " 600 300 180 

  Asfaltobeton ton 580 12000 6940 

  Prajmer litra 2500 300 750 

  Zgara hekuri+Profile hekuri cope 300 900 270 

  Çimento kv 450 1200 540 

  Tulla cope 2000 25 50 

  Pllaka trotuari m2 1500 600 900 

  Bordura ml 1000 600 600 

  Blloqe betoni cope 500 50 25 

  Beton m3 135   1000 
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  Rere e lare m3 100 1500 150 

  Derrase m3 1 50000 50 

  Çakell makinerie 5 - 10 " 60 1300 78 

  Stabilizant " 300 1300 390 

  Tabela sinjalistike cope 200 7000 1400 

  Cakell (20-50) m3 60 1200 72 

  Plugim plazhi 3 here ha 20 15000 300 

  Shpenzime per D.D.D leke     900 

  Shpenzime te tjera "     500 

8 Udhetim e dieta leke     50 

9 Sherbime te tjera leke     550 

  Sigurim pasurie "     400 

  Taksa rregjistrimi e kolaudimi "     150 

10 Sherbim i ruajtjes objekteve "     3146 

      TOTALI   Leke     30512 

 

Normativat e harxhimit te karburantit dhe lubrifikant për mjetet 

       Sasia e Karburantit  Lubrifikim 

NR  E M E R T I M I    N.Mujore VJETORI % 

1 Skrep   2x900 20000 3 

2 Bot IVEKO uji   210 2520 2 

3 Auto 7 ton karroceri UNHCR   350 4200 2 

4 Iveko veteshkarkuese 3 ton   300 3600 2 

5 Opel Frontera   250 3000 2 

6 Kompresor ajri   50 600 2 

7 Prerese asfalti   15 180 1 

8 Makine vijezimi   10 100 1 

 9 Makine veteshkarkuese 20 ton    500 6000   2 

   Shuma   litra 34200   

 

Shpenzimet për çdo aktivitet Planifikuar 

000/lekë 

Paga 28,788 

Fondi i Vecante + Oret jashtë orarit 3,200 

Sig. Shoqërore 5,050 

Shpenzime operative 30,512 

Investime 500 

Totali  68,050 

 

Për vlerësim buxheti 2018 – 68 050 000/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.5 Projekti : Mirëmbajtja e Sistemit te 

Ndriçimit Publik të qytetit dhe njësive 

administrative 

Kodi: III.2.5 

Llojet e programit: K06620. 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. 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 145 

copë aktive, 25 cope te ngrira 

• Numri i ndriçuesve të instaluar 4500 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 Infrastrukturës dhe Zbatimit 

të Projekteve. Sektori i mirëmbajtjes së shërbimit të ndriçimit të qytetit përbëhet nga:  

Përgjegjës sektori, 4 elektriciste, 2 shoferë manovrator vinçi me kosh.  

 

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 janë te instaluar 33 ndriçues,  

• Nj.A. Qëndër: Në Kanine ka 35 shtylla. Në Narte ka 40. Ne Babic ka 35.  

• Nj.A. Orikum: Ne Orikum dhe ne Fshatrat ka 310 Ndricues.  

• Nj.A.Novosele: Ne Novosele dhe ne Fshatrat ka 270 Ndriçues.  

• Zëvendësim ndriçuesish të dalë jashtë përdorimit dhe të thyer  

 

Ne qytetin e Vlores ne kuadër te ndërhyrjeve ne blloqet e banimit janë shtuar rreth 250 shtylla 

te reja.  
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  I.  Shpenzimet për pagesat e ndriçimit rrugor për qytetin dhe njësitë 

administrative  

  

Për sektorin e ndriçimit rrugor janë aktualisht 120 kontrata aktive me rreth 4500 ndriçues në 

qytet dhe 8 kontrata në njësitë e reja administrative. Në fillim të vitit në buxhet parashikohen 

shuma për pagesën e energjisë elektrike në bazë të fuqisë së instaluar. OSHEE 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 me 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 W, 150 W. 

iii Kabull elektrik të madhësive 2x2.5, 2x4, 2x6, 3x6,4x4,4x6, 2x6 koaksial mm2 

për eliminimin e defekteve nga dëmtimet gjatë viti  

iv Lëshues të kapacitetit 25 A deri 40A gjithsej 350 copë.  

v Llampa SAP 150 W dhe 250 W 

vi Llampa 70 W  

vii Rele krepuskolare modulare 16/30  

viii Rele krepuskolare për shtyllë 12/25  

ix Portollampa për llampa SAP 150  

x 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.  
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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 2015-2017, ku vetëm per 

vitin 2017 jane 982 shtylla te reja. 

6.2 Pagesat për konsumin e energjisë elektrike për kontratat e reja që do hapen gjate 

realizimit të investimeve në vitin 2018  

 

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  

8.1 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 3600 litra 

në vit me një mesatare prej 300 litra në muaj për secilin mjet. Për të dy autovinçat parashikohen 

7 200 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  
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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 

Duke u nisur nga faturimi 2017, për vitin 2018 planifikohen shpenzimet e mëposhtme: 

Energji Qyteti Vlore + Njësite Administrative qe kane 

ndriçim Rrugor 

Përudha  Vlera 000/ leke 

Janar  5625 

shkurt 5625 

Mars 5000 

Prill 5000 

Maj 5000 

Qershor 5000 

Korrik 5000 

Gusht 5000 

Shtator 5000 

Tetor 5000 

Nëntor 5625 

Dhjetor 5625 

Kont.te reja te pa lidhura ose pa fat. 7500 

SHUMA 70000 

 

Ne zërin e shpenzimeve për vitin 2018, administrata e bashkisë planifikon:  

- shpenzime për 2 (dy) automjete (karburant + taksë + pjesë këmbimi)  1,700 mije lekë 

- shpenzime për mirëmbajtjen e ndriçimit rrugor     8,000 mije lekë 

 

Emërtimi Planifikuar 

Paga 5,950 

Sig. Shoqërore 990 

Pagese Ndriçim Rrugor 70,000 

Shpenzime operative 9,700 

Totali  86,640 

 

Per vlerësim buxheti 2018 – 86 640 000/leke 

 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 

perfundon 

 

Gjate gjithe vitit. 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

 

Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit te 

Projekteve 
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Arsimi parauniversitar dhe edukimi 

 

Nr.6 Projekti : Mirëmbajtje ambiente dhe 

blerje materiale konsumi për arsimin 

e Mesëm, 9-Vjecar dhe Kopshte  

  

 Kodi: III.2.6 

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  

- 10 kopshte pa ushqim  

- 49 shkolla 9-vjeçare,  

- 11 shkolla të mesme të përgjithshme,  
 

Duke synuar një akomodim sa më normal për vitin 2018 është e nevojshme që të parashikohet 

një shpenzim i tillë pasi është plotësuar afati i amortizimit të këtyre mallrave dhe rinovimi i 

tyre është bërë i domosdoshëm. 
 

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. 

- 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 

e) Shpenzimet e llogaritura 
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Nr Emertimi Vlera 

1 Detergjente,tetjera 6,000 

2 Materiale elektrike, hidraulike, elektronike 2,600 

3 Riparime elektrike hidraulike, elektronike 1,890 

4 Zhbllokime tualeti 300 

5 Materiale elektrike  1,900 

6 Leter A4 1,000 

7 Pozimeshkolla N. Frasheri 300 

8 Gaz gatimi dhe ngrohje 2,200 

9 Peshqira, mbulesa tav., batanije, carcafë 800 

10 Ene guzhine 800 

11 Materiale dhe riparime te ndryshme 2,500 

12 Ushqimet e Kopshteve (750,femije *3500 leke*8muaj) 21,000 

13 Ushqimet e P.L.M (120,femije *150 leke*22 dite*10 muaj) 4,200 

14 Objekte me qera 3,000 

15 Energji 16,760 

16 Telefonfaks,internet 1,300 

17 Shpenzime per uje 6,500 

18 Shpenzime transporti 1,400 

19 Shpenzime per djeta 200 

20 Lyerje 10,000 

21 Shpenzime, projekt Q.K.F 1000 

22 Te tjera 8,500 

23 Te tjera (Karburant per kaldajat e shkollave) 1,600 

      

  SHUMA I 95,750 

 

 

Për vlerësim buxheti 2018 – 95 750 000 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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Normativa e konsumit te detergjenteve për Kopshte pa dreke 

shkolla 9 vjeçare dhe te Mesme 

NR Emërtimi i artikullit 

Për një pastruese ne vit  

Njësia Sasia 

1 Sapun rrobash cope 30 

2 Sapun tualeti cope 36 

3 Klor pluhur kg 10 

4 Fshesa me bisht cope 16 

5 Lecka për larje me bisht cope 24 

6 Mastro Lindo cope 50 

7 Pece pluhurash cope 30 

8  Acid  cope 40 

9 Kova  cope 3 

10 Furça banjoje cope 10 

11 Lopata mbeturinash cope 10 

12 Detergjent xhamash shishe 20 

14 Ace cope 40 

16 Fshesa Vendi cope 10 

17 Detergjente larje me dore kg 30 

18 Futa për sanitare cope ne vit 1 

19 Futa edukatore  cope ne vit 1 

 

Normativa e konsumit te detergjenteve për Kopshte me dreke dhe P.L.M 

NR Emërtimi i artikullit 

Për një pastruese ne vit 

Njësia Sasia 

1 Sapun rrobash cope 30 

2 Sapun tualeti cope 36 

3 Klor pluhur kg 10 

4 Fshesa me bisht cope 16 

5 Lecka për larje  cope 24 

6 Mastro Lindo cope 50 

7 Pece pluhurash cope 30 

8  Acid  cope 40 

9 Kova  cope 3 

10 Furca banjoje cope 10 

11 Lopata mbeturinash cope 10 

12 Detergjent xhamash shishe 20 

14 Ace cope 40 

16 Fsheasa Vendi cope 10 

17 Detergjentë larje me dore kg 30 

18 Detrgjent lavatrice  kg 200 

19 Test Enesh  cope  200 

20 Tel enesh  cope  150 

21 Vim cope  25 

22 Futa personeli  cope  1 

23 Futa edukatore cope  1 
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Normativa e Shpenzime Telefonike mujore 

Nr Emërtimi Njësia 
tarifa 

mujore 

1 Shpenzime telefonike shkollat 9-vjeçare 000/lekë  5 

2 Shpenzime telefonike Kopshtet me dreke 000/lekë  5 

3 Shpenzime interneti shkollat e mesme 000/lekë  6 
 

Normativat e Konsumi te Karburantit 

Nr. Emërtimi Njësia  tarifa mujore  

1 Fugoni I Qendrës Ekonomike  litra  deri 300 

2 Fugoni I Shkollës P.L.M  litra  deri 150 
 

Normativa për Shpenzime qira Godinash 

Nr. Emërtimi Njësia  tarifa mujore  

1 Kopshti Nr. 8 Skele  000/lekë  deri 100 

2 Kopshti Nr.15 (Çimentua) 000/lekë  deri 60 

3 Kopshti Ujë i Ftohte 000/lekë  deri 30 

4 Kopsht l.sallata  000/lekë  deri 60 
 

Normativat e Konsumi te Gazit te Gatimit  

Nr. Emërtimi Njësia  Sasia mujore 

1 Kopshtet me dreke kg deri 180 

2 Shkolla P.L.M  kg deri 150 

3 Karburant për kaldajat e shkollave Litër/ore deri 20 l/ore 
 

Normativat e Konsumi te veshjeve te punës, Vjetor 

Nr. Emërtimi Njësia  Sasia mujore 

1 Bluza (futa ) sanitaret arsimi Cope  1 

2 

Bluza (futa ) kuzhinieret dhe 

ndihmës kuzhinieret 

cope 

1 

2 Bluza (futa ) edukatoret e kopshteve cope 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Bashkia Vlorë           Buxheti 2018 

     

ARSIMI PROFESIONAL (KONVIKTET) 

 

Nr.7 Projekti: Konvikt te shkollave te mesme 

profesionale 

Kodi: III.2.7 

 

Llojet e programit: K09240. Arsimi 

parauniversitar dhe edukimi 

Funksioni : Ndërtimin, rehabilitimin dhe 

mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 

shkollor parauniversitar; 

 

 a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

 i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

 Në konviktin e qytetit te Vlorës në vitin 2017 kemi patur 50 nxënës. Burim i financimit janë buxheti 

i Bashkisë me të cilin ne kemi bërë veprimet e duhura duke bërë edhe arkëtimet e nevojshëm e për 

këtë shpenzim 

Për vitin 2018 parashikohen të jenë 50 nxënës konviktor me pagesë të akomoduar në konvikt. 
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 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
f) Periudha e zbatimit 

Gjatë vitit 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Qendra Ekonomike Bashkia e Vlore 
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KONVIKTET 

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 
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SPORTET 

 

Nr. 8 Projekti: Menaxhimi i Klubit 

Shumësportësh “Flamurtari” 

Kodi: III.2.8.1 

Llojet e programit K0840: 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 Mass të 

Sh.B.A. Por mbetemi në sporte të vecanta deri pas krijimit të shoqërisë “Vlora” më 27.03.1923 

me kryetar Milto Korcanin. Aktivitet zyrtare, si Kampionati Kombëtar, filluan ne vitet 1929-

1930. 

ii. Synimi i projektit  

Përmes përmirësimit të menaxhimit të Klubit Shumësportësh “Flamurtari”, synohet dhe arritja e 

rezultateve edhe më të larta për disiplinat përkatëse.  

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 për zhvillimin normal të aktiviteteve për të gjitha disiplinat. 

 Zhvillimi i stërvitjeve në kushte normale me synim rritjen e cilësisë sportive.  

 Aktivitete kombëtare.  

b) Rezultatet që prisni  

Rezultate të larta të ekipeve dhe sportistëve të Klubit Shumësportësh “Flamurtari” 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Bashkia Vlorë.   Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Pozicioni Klasa 
Kateg 

Dipllom+ 

vjetersi 
Pozicion 

Drejtor IIB 1 14000+2% 60000 

Financier IIIA/1 1 14000+2% 42000 

Inspektor IVB  5 14000+2% 32000 

ND/MB   6   37000 

ND/MB   2   35000 

Totali   15     
 

 

 Shpenzimet per çdo aktivitet  

 

Totali  

 

Nga këto:  
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    Leke  Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  Transf

ertë 

A. 1  Energji elektrike      540     

A.2  Uje      100     

A. 3  Telefoni+Shërbim internet     80     

A.4 Shpenzime publiciteti     200     

A.5 Shpërblim për ekipe dhe 

individ kampion  

    1000     

A.6 Grumbullim të ekipeve për 

trofe 

    1300     

A.7 Federime+Gjyqtari sportive     700     

A.8 Shpenzime të paparashikuara     100     

A.9 Udhëtime dhe dieta personeli     250     

A.10  Paga për punonjës    7,513        

A.11 Sigurime Shoqërore    1,350        

A.12 Riparime të vogla+shp.të tjera      500     

A.13  Materiale sportive 

(topa+uniforma) 

         

A.14 Rikonstruksion dhe investime 

në pajisje  

      200   

  Shuma  13,833 8,863 4 770 200   

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit :  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

9 

Projekti: Mbështetje e ekipit të 

basketbollit meshkuj të rritur 

Kodi: III.2.8.2 

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.  

 Për vitin 2018 synon të jetë pjesë në katërshen e parë.  

 

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. 

 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.  

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      861   

A. 2 Dieta ekipi     300   

A.3 Pagesa honorare ( trajnerë)      139   

  Total  1 300    1 300   

 f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra 

e financës, drejtori.  
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Nr. 

10 

Projekti: Mbështetje e ekipit 

të basketbollit femra të rritura 

Kodi: III.2.8.3 

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 

 12 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 rrituarve me qëllim fitimin e titullit kampion edhe për vitin 2018.  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit.  

 Pagesë me honorare 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 ”.  

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 Trajtim Ushqimor     6 000   

A. 2 Dieta ekipi      1 600   

A.3  Pagesa honorare ( trajnerë)      304   

  Totali  7904   7 904    

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra 

e financës, drejtori.  
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Nr. 

11 

Projekti: Mbështetje e ekipit të 

basketbollit femra të reja  

Kodi: III.2.8.4 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

Funksioni: Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i basketbollit të të rinjve për femra “Flamurtari ” si pjesë e Klubit Shumësportësh 

“Flamurtari”. 

 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. Për vitin 2018 synon të jetë në katërshen e ekipeve më të mira. 

II. Synimi i projektit  

Sigurimi i kushteve optimale për zhvillimin e aktiviteteve sportive të ekipit te basketbollit të 

të rinjve për femra ”Flamurtari”.  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit.  

 Pagesë me honorare të trajnerëve.  

 Dietat, në udhëtimet e ekipit në qytete jashtë Vlorës 

b) Rezultatet që prisni  

 Ekipi i basketbollit të të rinjve për femra të arrijë objektivat e përcaktuara nga Klubi 

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 cdo aktivitet  Totali(000/lekë)  Nga këto:  

    Lekë  Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  

A. 1  Dieta ekipi      107   

A.2  Pagesa honorare ( trajnere)      93   

  Totali  200   200   

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

12 

Projekti: Mbështetje e ekipit të 

volejbollit femra të rritura.  

Kodi: III.2.8.5 

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.  

 Synimi për vitin 2018 është të jetë në katërshen më të mirë në renditje.  

II. Synimi i projektit  

Mbarëvajtja e ekipit të volejbollit më qëllim rritjen e cilësise 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 honorare 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.  

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Klubi Shumësportësh “Flamurtari”, 

Bashkia Vlorë, sportdashesit.  

Bashkia Vlorë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Shpenzimet për cdo aktivitet  Totali 

(000/lekë)  

Nga këto:  

    Lekë  Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime ushqimore      284   

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      232   

A. 3  Dieta ekipi      130   

  Total  646   646   

 f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

13 

Projekti: Mbështetje e ekipit të 

Volejbollit femra të reja  

Kodi: III.2.8.6 

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.  

 Për vitin 2018 synon të japë një paraqitje më të denjë, se vitin e kaluar. 

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 të stërvitjes në pallatin e sportit. 

 Sigurimi i bazës materiale uniforma, topa, rrjeta, etj.  

 Pagesë me honorare të trajnerëve. 

 Dieta për ekipin. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i volejbollit te te rinjve për femra realizon objektivat e ekipit.  

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      100   

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      93   

  Totali  193   193   

 f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

14 

Projekti: Mbështetje e ekipit të 

boksit.  

Kodi: III.2.8.7 

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 arrin objektivat e synuara nga Klubi 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 Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime ushqimore      1 468    

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      232   

  Shuma  1 700    1 700    

 f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra e 

financës,drejtori.  
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Nr. 

15 

Projekti: Mbështetje e ekipit të 

Çiklizmit 

Kodi: III.2.8.8 

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.  

 Për vitin 2018 synon të jetë në një prej tre vendeve të para në kampionatin kombëtar për të 

rritur. 

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  

Ekipi arrin objektivat e vendosura për sezonin 2018.  

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      361   

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      139   

  Total  500   500   

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra e 

financës, drejtori.  
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Nr. 16 Projekti: Mbështetje e ekipit i 

Mundjes  

Kodi: III.2.8.9 

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 2018 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.  

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  Paga 

sig.  

Operative  Kapitale  

A. 1  Trajtime ushqimore      175   

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      325   

  Total  500   500   

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra 

e financës, drejtori.  
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Nr. 

17 

Projekti: Mbështetje e ekipit te 

Notit  

Kodi: III.2.8.10 

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.  

 Për vitin 2018 synon të arrije në tre vendet e para. 

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 ekipi.  

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      200   

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      139   

  Total  339   339   

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 18 Projekti: Mbështetje e ekipit 

të Peshëngritjes  

Kodi: III.2.8.11 

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.  

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      361   

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      139   

  Total  500   500   

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 19 

Projekti: Mbështetje e ekipit të 

Karatesë  

Kodi: III.2.8.12 

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 të 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 te 

reja te cilat gjithashtu konkurrojnë ne aktivitetet kombëtare e ndërkombëtare. Gjate viteve te 

mëparshme kanë arritur rezultate të kënaqshme në këtë sport dhe shpresohet te vazhdohet dhe ne te 

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. Masivizimi I këtij sporti, kryesisht ne moshat e reja. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimi i bazës materiale si: uniforma sportive, tapeta stërvitje etj. 

Pagese 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. 

Konkretisht objektivi I ekipit është titulli kampion kombëtar I dy sportisteve te këtij klubi.  

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)    200  

 Total  200  200  

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 20 Projekti: Mbështetje e ekipit 

të Minifutbollit për meshkuj 

Kodi: III.2.8.13 

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.  

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      861   

A.2  Pagesa honorare ( trajnerë)      139   

  Total  1 000    1 000    

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

21 

Projekti: Mbështetje e ekipit 

të Qitjes 

Kodi: III.2.8.14 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi i Qitjes synon këtë vit të jetë pjesë e Klubit Shumësportësh “Flamurtar” për të 

përfaqësuar këtë emër duke marrë pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në baze te 

rregullores.  

 Për vitin 2018 objektivi i këtij ekipi është të përfaqësohet denjësisht, duke arritur 

rezultate sa më të larta  

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” 

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  

    361   

A.2  Pagesa honorare 

(trajnerë)  

    139   

  Total  500   500   

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 22 Projekti: Mbështetje e 

ekipit të Taekwondo-së 

Kodi: III.2.8.15 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Ekipi I Karatesë dhe Taekwondosë I të rriturve “Flamurtari“, si pjesë të Klubit 

Shumësportësh “Flamurtari” marrin pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë 

të rregullores se FSHK dhe FSHT.  

 Ekipi i te rriturve të karatesë i Flamurtarit përbëhet nga 5 sportistë dhe 1 trajner.  

 Ekipi I te rriturve te Taekwondosë “Flamurtari” përbehet nga 5 sportiste dhe 1 trajner. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve më të mira të mundshme për të dyja ekipet, si atë të karatesë edhe për ekipin 

e Taekwondo “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.  

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 Pagesa honorare ( 

trajnerë)  

    200   

  Total  200   200   

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

23 

Projekti: Mbështetje e ekipit 

të bilardos.  

Kodi: III.2.8.16 

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”  

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     50   

A. 2 Trajtime ushqimore      150   

A.3 Pagesa honorare ( trainerë)      239   

  Shuma  339   439   

 f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Zyra e 

financës,drejtori.  
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Nr. 

24 

Projekti: Mbështetje e ekipit 

të Atletikës 

Kodi: III.2.8.17 

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” 

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)  

    139   

  Total  139   139   

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

25 

Projekti: Mbështetje e ekipit 

te Shahut 

Kodi: III.2.8.18 

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) 

Mbi 30 pjesëmarrës qe konkurrojnë me njeri tjetrin 

Masivizimi i këtij sporti për te ngritur nivelin cilësor 

 

 

b) Rezultatet që prisni  

Synimet për ketë vit janë: 

1. Arritja e Kategorisë se Pare 

2. Pjesëmarrja e një te riu ne garat kualifikuese individuale 

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)  

    300   

  Total  300   300   

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Zyra e financës, drejtori.  
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Nr. 

26 

Projekti: Te tjera  

Kodi: III.2.8.19 

Llojet e programit: K0840 - Rinia dhe sportet  

  

Funksioni : Organizimi i aktiviteteve sportive  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

 Shpenzime baze  si dhe shpërblime për arritje ne fusha te ndryshme te sportit  

II. Synimi i projektit   

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Financimi i rezultateve te larta gjate pjesëmarrjes ne evenimente sportive te ndryshme.  

b) Rezultatet që prisni   

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 Shpenzime baze  si 

dhe shpërblime te 

tjera 

    340   

  Total  340   340   

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

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.2.8.1 Menaxhimi i Klubit Shumësportësh “Flamurtari” 13,833 

2 III.2.8.2 Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj të rritur 1,300 

3 III.2.8.3 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të rritura 7,904 

4 III.2.8.4 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja  200 

5 III.2.8.5 Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura.  646 

6 III.2.8.6 Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të reja  193 

7 III.2.8.7 Mbështetje e ekipit të Boksit.  1,700 

8 III.2.8.8 Mbështetje e ekipit të Çiklizmit 500 

9 III.2.8.9 Mbështetje e ekipit te Mundjes  500 

10 III.2.8.10 Mbështetje e ekipit te Notit  339 

11 III.2.8.11 Mbështetje e ekipit të Peshëngritjes  500 

12 III.2.8.12 Mbështetje e ekipit të Karatesë  200 

13 III.2.8.13 Mbështetje e ekipit të Minifutbollit për meshkuj 1,000 

14 III.2.8.14 Mbështetje e ekipit të Qitjes  500 

15 III.2.8.15 Mbështetje e ekipit të Taekwondo-së 200 

16 III.2.8.16 Mbështetje e ekipit të Bilardos.  439 

17 III.2.8.17 Mbështetje e ekipit të Atletikës 139 

18 III.2.8.18 Mbështetje e ekipit te Shahut 300 

19 III.2.8.19 Shpenzime te tjera 340 

    Totali 30,733 
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Qendra E Kulturës, Artit Dhe Turizmit 

 

 

 

Nr. 27 

Projekti : Administrim i dhe 

Menaxhim i Teatrit “Petro Marko” 

 

Kodi : III.2.9.1 

Llojet e programit: K08250. 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 30 personash në të e cilën përfshihen drejtori, trupa 

artistike (që përfshin aktorë, instrumentistë, drejtues muzike dhe solistë) e përberë nga 15 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 15 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 

 

Nr. 

Punonjësve 

Paga (600) Sig. Shoqërore 

(601) 

Total leke 

30    
 

ii. Synimi i projektit  

Të arrihen objektivat e vitit 2018 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. Aktivitet et 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 
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c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

 

Administrata e Teatrit “Petro Marko” 

 

Bashkia e Vlorës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Pozicioni Klasa 
Kateg 

Dipllom+ 

vjetersi 
Pozicion 

Drejtor IIB 1 14,000+2%        60,000  

Pergjegjes IIIA/1 3 14,000+2%        42,000  

Punonjes  IVA 1 14,000+2%        39,000  

Punonjes  IVA 15 14,000+2%        37,000  

Aktor humori, sipas VKB IVB  3 14,000+2%        37,000  

Punonjes  IVB  13 14,000+2%        35,000  

ND/MB   16          37,000  

Totali   52     

 

Nr Emërtimi Vlera (mije) 

1 Shpenzime për Energji elektrike 360 

2 Shpenzime për ujë 60 

3 Shpenzime për telefon-faks-internet 120 

4 Shpenzime për orkestrime, incizime 320 

5 Sigurim ndërtese (zjarri + tërmeti) 120 

6 Shpenzime për krijimtari dhe libret 1500 

7 Shpenzime materiale zyre dhe kancelari 120 

8 Shpenzime për publicitet ne media 180 

9 Shpenzime për mjete promocionale 300 

10 Shpenzime për fototekën 80 

11 Shpenzime për veshje (gardëroba) 120 

12 Shpenzime për modelime dhe mirëmbajtjeje gardëroba 60 

13 Rekuizita 120 

14 Shpenzime për rekuizitën për shfaqje te reja 120 

15 Shpenzime për skenografinë 120 

16 Shpenzime për materiale pastrimi 120 

17 Shpenzime për ndriçimin dhe fonine 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 furnizim dhe mirëmbajtje gjeneratori 120 
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25 Shpenzime për udhëtime e dieta (brenda dhe jashtë vendit) 500 

26 Shpenzime te tjera 120 

27 Regjistrime ne TV 120 

 Shpërblim te ardhura nga biletat 700 

  Shuma 6,360 

 

 

Emërtimi Planifikuar lekë 

Paga 33,950 

Sig.Shoqerore 5,670 

Shpenzime operative 6,360 

Investime (Pajisje etje) 200 

Totali  46,180 

 

Për vlerësim buxheti 2018 – 46 180 000/leke 

 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Zyra e financës, drejtori. 

 

 

 

 

 

Nr.28 

Projekti: Administrim i dhe 

menaxhimi Qendrës Kulturore 

Kodi : III.2.9.2 

Llojet e programit: K08250 - Kultura dhe 

shërbimet reakrecionale 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Qendra e Kulturës ka strukturën e mëposhtme : 

 Bibliotekën Publike “Shefqet Musaraj” 

 Muzeu Historik 

 Muzeu Etnografik 

 Administrata e Qendrës Kulturore 

 

Për funksionimin normal të tyre është i domosdoshëm parashikimi (në bazë të strukturës 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 kryesore të projektit 

 Përcaktimi i shpenzimeve per Paga dhe Sigurimet 22 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 

 

Bashkia Vlore 
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e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzime operative 

Nr. Emërtimi Vlera 

1 Shpenzime telefonike 300 

2 Shpenzime për energjinë elektrike 1000 

3 Shpenzime për ujin. 100 

4 Shpenzime për abonime. 200 

5 Shpenzime për blerje librash. 400 

6 Shpenzime për materiale pastrim 300 

7 Shpenzime për riparime dhe shërbime 600 

8  Shpenzime për materiale 500 

9 Publicitete, reklama, transmetime, njoftime. 200 

10 Blerje Kancelari 350 

11 Shpenzime Orkestra Frymore. 1,200 

12 Shpenzime Ansambli i Q. K. V. 1000 

13 Teatri i kukullave për fëmije 600 

14 Te tjera aktivitete  400 

15 Shpenzime për mjete promocionale 200 

16 Shpenzime udhëtime 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 500 

  Shuma 8,860 

 

  Investime 

 Izolim tarace dhe riparime te ndryshme per godinën e Pallatit te Kultures    1000 

 Pajisje Zyre    200 

 Kornizimi i pikturave te Galerise   500 

 

Emërtimi Planifikuar lekë 

Paga 0 (llogaritur te projekti i teatrit) 

Sig.Shoqerore 0 (llogaritur te projekti i teatrit) 

Shpenzime operative 8,860 

Investime (Pajisje etje) 1,700 

Totali  10,560 
 

 

f) Periudha e zbatimit 

 

Gjatë gjithë vitit. 

 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Përgjegjësit përkatës te Institucioneve 
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Administrata  Bashkisë Vlorë 

Programi I Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim dhe Administrim) 

 

Nr.29 Projekti : Administrata e Bashkisë Vlore 

në funksion të përmbushjes së misionit, 

qëllimeve dhe objektivave dhe 

përgjegjësive të Bashkisë së Vlore për 

ofrim in e shërbimeve ndaj qytetarëve 

Kodi : III.2.10 

Llojet e programit : K01110 - 

Administrim, Menaxhim, 

Planifikim 

 

Funksioni : Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Ky program parashikon menaxhimin financiar të 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 web www.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 fikëse 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 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 Web 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 lyera dhe 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. 
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c) Aktoret e mundshëm d) Kontributet e mundshme ne projekt 

Bashkia Vlore  Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Administrata e Bashkisë Vlorë për vitin 2018 planifikon shpenzimet e si me poshtë: 

 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 

Nr Pozicioni Klasa Nr Diplom+Vjetersi Pozicion Total 

1 Kryetar   1   150000      1,800,000 

2 Zv/Kryetar   3   93000      3,348,000  

3 Keshilltar  IIIA/1 7 14000+2% 64,000      7,140,000  

4 Drejtor Kabineti IIB 1 14000+2% 57,000         936,000  

5 Sekretar Keshilli IIB 1 14000+2% 69,000      1,080,000  

6 Sekretar Kryetari IVB  1 14000+2% 35,000         672,000  

7 Administrator qyteti  IIB 1 14000+2% 60,000         972,000  

8 Administrator NJA   4   82,000      3,936,000  

9 Drejtor IIB 13 14000+2% 60,000   12,636,000  

10 K/Inspektor/ Pergjegjes III A 4 14000+2% 55,000      3,648,000  

11 Inspektor/ Specialist III B/IVB 38 14000+2% 37,000   26,448,000 

12 Inspektor III B 3 14000+2% 42,000      2,268,000  

13 Pergjegjes III A/1 4 14000+2% 53,000      3,552,000  

14 Pergjegjes III A/1 4 14000+2% 48,000      3,312,000  

15 Specialist IVA 88 14000+2% 38,000   62,304,000  

16 Specialist IT IVA 1 14000+2% 38,000         708,000  

17 ND/MB   9   38,000      4,104,000  

18 ND/MB   24   39,000   11,232,000  

19 ND/MB   46   35,000   19,320,000  

20 ND/MB   8   33,000      3,168,000  

21 Kohe e pjesshme IVB  1 14000+2% 30,000         612,000  

22 K/Inspektor P. Bashkiake   1   75,000         900,000  

23 Inspektor P. Bashkiake   1   55,000         660,000  

24 Punonjes P. Bashkiake   23   48,000   13,248,000  

25 

Ore jashtë orarit+kompesime + 5 % 

        
  10,000,000  

 Totali i fondit te pagave v.2018 287     198,004,000  

 Totali i sig. shoqerore 2018    31,397,000 
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Shpenzime operative qe planifikohen për vitin 2018, paraqiten si me poshtë: 

 a. Shpenzime Operative  
  

Nr Emërtimi 
Vlera 

000/lekë 

  Shpenzime për shërbime baze    

1 Shpenzime për energjine elektrike 2,700 

2 Shpenzime per uje (Bashkia+Rajon.) 1200 

3 Shpenzime per telefon-fax-internet 1,300 

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 Mirembajtje paisje elektronike 800 

9 Shpenzime per ruajtjen e objekteve 30,840 

10 Shpenzime per mirembajtje godine Bashkia + njesite  1,500 

11 Shpenzime lyerje godine 600 

12 Njoftime televizive 800 

13 Shpenzime per pritje – percjellje  250 

14 Fletore zyrtare 50 

15 Shoqata e Bashkive 1,900 

16 Mirembajtje e faqes Web te Bashkise 600 

17 Shpenzime gjyqesore 500 

18 Qera godine (Rajoni Nr.1) 840 

19 Qera godine, ndihma + perkrahja sociale 720 

20 Shpenzime per qendren Vatra 540 

21 Shpenzimet per Qendren Kulturore Njesia Orikum  700 

22 

Transferim ne forme granti shoqata TID Vlora + Shpenzime te 

paparashikuara gjate vitit 2,000 

23 Djeta  1,500 

  Shtypshkrime & kancelari   

24 Shtypshkrime + kancelari 2,500 

25 Boje printeri + fotokopje 3,500 

  Shpenzime per transportin   

27 Karburant, gazoil 8,000 

28 Benzol 2,500 

29 Riparim – sherbime – goma-pjese kembimi taksa etj.... 3,500 

  SHUMA I (1-29) 74,340 

  Shpenzime te tjera per administraten   

30 Shperblim per nxenesit cilesor 3,200 

31 Aplikim projektesh nga OJF-te –VKB 33 800 

32 

Shperblime per: a. shpronesime V.K.M Nr. 898 dt 21.12.2004, b. sipas 

V.K.M 121, dt 25.02.2005 “Per krijimin e këshillave te kultures”, c. 

V.K.M Nr.143, dt 12.03.2014 “Per procedurat e rekrutimit te nep.civil” 1,000 

33 Shpenzime per mbrojtjen e tokes 40% 10,732 

34 Bonus për strehimin 4,000 

35 Shpenzime për gjendjen civile nga pullat 800 

36 Projekti i shkolles se mesme profesionale Pavaresia Vlorë 400 
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37 

Projekti asistence per mbrojtjen e qeneve dhe maceve te rrugeve 

(vaksinimi-sterilizimi dhe dezinfektim i ambjentit) 1,000 

38 Shpenzime per veshje e policise bashkiake e te tjera 1,500 

39 Shpenzime per invalidet e LANÇ 600 

  SHUMA  ( 30-39 ) 23,432 

  Projekte, Kulturore e sociale etj    

40 Festat per jetimet + te moshuarit 900 

41 Aktivitete mbi plan veprimin e rinise 500 

42 Suvenire te ndryshme (emblema, sete turistike etj....) 400 

43 Projekt trajnimi I grave te zonave rurale (transporti) 1,000 

44 Shpenzime Qender ditore (ushqimi 50persona*150leke*10muaj) 2,250 

 Projekte te permiresimit te sherbimit elektronik   

45 

Mirembajtje Sistemi “Vlerësimi dhe Hedhja e të Dhënave Gjeohapësinore 

Ekzistuese në Platformën e Sistemit Gjeografik (GIS)” 1,300 

46 Mirembajtje Sistemi i Taksave dhe Tarifave 1,000 

47 Mirembajtje Sistemi “Transporti inteligjent” 2,500 

 SHUMA II (40-47) 9,850 

48 Detyrime te prapambetura (roje, karburant, etj) 3,900 

 

Shpenzime për Vendime gjyqësore dhe detyrime te tjera te prapambetura   

 

Nr.  

 Emer 

Mbiemer   Nr. Vendimit  

 Vlera 

Total  

 Detyrim I 

mbetur    

 Vlera e 

pageses 

per 2018  

    1   Piro Manaj   Nr. 1321, date 27.07.2016     3,585,325      3,585,325     358,532  

    2   Speed Solution   Nr. 1860, date 15.11.2016        480,000  480,000       48,000  

    3  
 Mbrojtjen 

Diskriminimi  
 Nr. 96, date 07.06.2016        100,000  100,000     100,000  

    4   Petref Halili   Nr. 758, date 01.04.2010  17,717,818    17,717,818     885,891  

    5   Vasillaq Dhamo   Nr. 2277, date 22.09.2008     1,418,993     1,418,993     273,000  

 6     ISHMP    Nr. 02, date 08.01.2015     1,000,000     1,000,000     100,000  

    7   AKU          396,400  396,400     196,400  

 Shuma 1 24,698,536  24,698,536  1,961,823  

Shuma procedura shpronësimi te papërfunduara 

 Nr.   Emër Mbiemër   Vendimi   Vlera Total  

 Detyrim i 

mbetur    

 Vlera per 

2018  

    1  

 Bashkepronesi 

Agalliu   Shuma e Detyrimit  
13,750,000  

        

6,250,000  

          

3,125,000  

    2   Agim Varfi   Shuma e Detyrimit        585,255  585,255     212,820  

    3   Kristaq Mane   Shuma e Detyrimit        500,000  263,965     263,965  

    4  

 Leonidha 

Gerveni   Shuma e Detyrimit  
         67,000     67,000       67,000  

    5   Anri Sh.p.k   Shuma e Detyrimit  
10,286,151  

     

10,286,151  

          

2,850,000  

    6  

 Subjekt 

Ndertimi 

Orikum  

 Takse Ndikimi ne 

Infrastrukture  

18,781,136   18,781,136     5,634,341  



 

104 

 

Bashkia Vlorë           Buxheti 2018 

     

    7   Subjekti Sevast  

 Takse Ndikimi ne 

Infrastrukture  
   9,835,000  

        

9,835,000  

          

4,500,000  

    8   Fatmir Alla   Shuma e Detyrimit        366,993  366,993     110,098  

    9   Albatros ShPK   Shuma e Detyrimit     1,000,000  203,697     203,697  

  10  

 Bashkepronesi 

Kojdheli   Shuma e Detyrimit  
   3,300,000  

        

3,300,000  
   990,000  

  11  

 Bashkepronesi 

Sejdiraj   Shuma e Detyrimit  
      540,000  540,000     162,000  

  12   Abaz Ferati   Shuma e Detyrimit     1,130,424  791,297     339,127  

  13   Stefan Miho   Shuma e Detyrimit  
   3,766,884  

        

2,386,301  

          

1,380,583  

  14  

 Dhimitraq 

Janka   Shuma e Detyrimit  
      805,733  805,733     241,720  

  15   Ruzvelt Xhelo   Shuma e Detyrimit     2,104,279     2,104,279     631,284  

  16  

 Shoqeria 

"Serxhio 1"  

 Takse Ndikimi ne 

Infrastrukture  
12,331,248   12,331,248    3,699,374  

  17   Dhimiter Strati   Shuma e Detyrimit  5,531,110  5,531,110  1,382,777  

  18   Fatmir Jaupaj  

 Takse Ndikimi ne 

Infrastrukture  
      207,450  207,450     104,000  

 Shuma 2  84,888,663   76,017,198   25,897,786  

     Shuma III= III.1+ III.2  109,587,199  100,715,734   27,859,609  
 

SHUMA TOTAL (I+II+III)  139,382 mije 

-  

- b. Shpenzime udhëtimi brenda dhe jashtë vendit 500 

-  
  

- c. 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.8652, date 31.07.2000, “Për organizmin dhe 

funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 18, pika 2/a, neni 54, pika b 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: 968,416 mije lekë 

- Kuota ne %      1% 

- Kuotizacioni për buxhetin e Qarkut     9,684 mije lekë 

 

Total Qarku Vlore 2018    9,684 mije lekë 
 

d. Shpenzime për emergjencat civile 
 

Shpenzime për shpërblim për raste fatkeqësie dhe emergjence civile 

1 Fondi i emergjencës civile 7,500 

GJITHSEJ 7,500 
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e. Shpenzime për familjet ne nevoje   4,500 lekë 
 

- Ne zbatim te ligjit nr. 9355, date 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. Për sa me lart, gjate vitit 2017 me V.K.B janë trajtuar 

mesatarisht 110 familje. 

- Administrata e bashkisë nëpërmjet drejtorisë përgjegjëse do te vazhdoje edhe për vitin 

2018 ti paraqesë çdo muaj, Këshillit te Bashkisë, familjet qe plotësojnë kriteret e 

mësipërme dhe për ketë vendose ne dispozicion nga te ardhurat e veta fondin prej 4,500 

mije lekë.  
 

f. Shpenzime për aktivitete kulturore-artistike-sportive-sociale etj. 

Bashkia gjate vitit 2018 do te jete ne planin e vitit te kaluar. Këto fonde do te përdoren ne 

zbatim te Këshilli i Kulturës te miratuar nga Këshilli i Bashkisë me projekte rast pas rasti ne 

fushën përkatëse. 15.000 mije lekë 

 

g. Shpenzime për Dekorin e Festave te Fund Vitit  

Për vitin 2018 Bashkia e Vlorës parashikon dekorin e qytetit dhe te njësive administrative për 

festat e fund vitit. Ky fond parashikohet ne vlerën 7,000 mije leke. 

 

h. Shpenzime per projekte 

1. Bazuar ne VKB nr. 87, date 30.11.2017 “Për ndjekjen e procedurave te kontrates 

se financimit dhe zbatimit te projektit “Set-Tourlab – Stimulimi i Punesimit 

Nepermjet Inkubatorit Inovativ te Turizmit ne Vlore”, vlera e bashkëfinancimit nga 

Bashkia Vlore per kete projekt eshte parashikuar ne vlerën 8,562,385 leke. Vlera e 

planifikuar per vitin buxhetor 2018 sipas planit te punës se projektit eshte ne vlerën 

4,938,120 leke. 

         2. Bashkia Vlore eshte fituese e 3 projekteve IPA ne kuadër te aplikimeve ne thirrje 

tendryshme gjate vitit 2016. Bazuar ne VKB nr. 43, date 26.08.2016 “Per miratimin  e 

pjesëmarrjes ne projektet qe do te aplikohen ne thirrjen e dyte per projekt propozime – 

Programi INTERREG IPA II CBC Greqi-Shqiperi” 

          I. Projekti GreatSUN “GREece and Albania Towards SUstaiNability - GREAT SUN” 

me vlere totale 140,385 euro dhe vlere bashkëfinancimi 21.057 euro – ose 2,842,695 leke per 

gjithë ecurinë e projektit. Vlera e planifikuar per vitin 2018 sipas planit te projekti do te jete 

ne vlerën 1,400,000 leke. 

          II. Projekti INVALOR 101 “A network for joint valorization of material flows in tourist 

areas” me vlere totale 80,698 euro dhe vlere bashkëfinancimi 12,104.7 euro – ose 1,634,134 
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leke per gjithë ecurinë e projektit. Vlera e planifikuar per vitin 2018 sipas planit te projekti do 

te jete ne vlerën 800,000 leke. 

         III. Projekti I-ALARMS  “Ionian-Adriatic earLy wARning Monitoring System" me 

vlere totale 58,340 euro dhe vlere bashkëfinancimi 8,751 euro – ose 1,181,385leke per gjithë 

ecurinë e projektit. Vlera e planifikuar per vitin 2018 sipas planit te projekti do te jete ne vlerën 

600,000 leke. 

 

Vlera totale e përllogaritur per këto projekte eshte ne vlerën 7,738 mije leke. 

 

i. Këshilltaret 11,710 mije lekë  

 

Emërtimi Vlera 

Këshilltare + Kryetare Fshatrash  11,200 

Fletore zyrtare 150 

Letër format A4 110 

Njoftime ne TV lokale 100 

Udhëtime dieta brenda dhe jashtë vendit 150 

 

j. Shpenzimet për kredinë  
 

Shpenzimet e kredisë për vitin 2018, arrin ne 17,420 mije lekë. Argumentimi i kësaj vlere 

jepet me poshtë. 

Bashkia Vlorë ashtu sikurse jeni ne dijeni, deri ne date 31.12.2013 ka marre kredi nga Banka 

Kombëtare Tregtare 150.000 mije lekë nga kontrata e lidhur për vlerën totale 450.000 mije 

lekë “Për rehabilitimin e shëtitores “Ismail Qemali (Vlorë – Skelë)”. Për ketë shume për viti 

2018 administrata parashikon këstet mujore për pagesën i interesit dhe principalit si me poshtë: 
 

Shuma e kredisë (kësti I)    59.702.548 lekë disbursuar ne daten 31.12.2010 

Shuma e kredise (kesti II)   34.750.000 lekë disbursuar ne daten 23.12.2011 

Shuma e kredise (kesti III)  34.750.000 lekë disbursuar ne daten 21.12.2012 

Shuma e kredise (kesti IV) 20.920.000 lekë disbursuar ne daten 27.11.2013 
 

Nga te dhenat e mësipërme te marra nga B.K.T rezulton qe vlera për shpenzimet e kredisë për 

vitin 2018, arrin ne 17,420 mije lekë sipas llogaritjes se mëposhtme:  

 

  Kapital Interes 

Kontrata 1       5,970,256     708,427 

Kontrata 2       3,475,028     555,815 

Kontrata 3       3,475,000     699,289 

Kontrata 4       2,040,976     494,98 

Totali     14,961,260  2,458,513 
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Tabele përmbledhëse e shpenzimeve 

Nr. Emërtimi  Vlera  

a.1 Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 198,004,000 

a.2 Totali i sigurime shoqerore 31,397,000 

a.3 Shpenzime Operative  139,381,609 

b Shpenzime udhetimi  500,000 

c Shpenzime per transferta tek Këshilli i Qarkut 9,684,000 

d Shpenzime për emergjencat civile 7,500,000 

e Shpenzime për familjet ne nevoje  4,500,000 

f Shpenzime për aktivitete kulturore-artistike-sportive-sociale 15,000,000 

g Shpenzime për Dekorin e Festave te Fund Vitit 7,000,000 

h Shpenzime per projekte 7,738,000 

i Këshilltaret dhe Kryetare fshatrash  11,710,000 

j Shpenzimet për kredinë  17,420,000 

  Totali 449,834,609 
 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 

përfundon 

Gjate gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  

Bashkia Vlore 

 

 

NORMATIVAT E DISA SHPENZIMEVE 

 

1. Shpenzime për qera 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 

 

 

2. Normativat e Konsumi te Karburantit  

   
Nr. Emërtimi Njësia  tarifa mujore  

1 Fordi I policise bashkiake litra  deri 250 

2 Autovetura Hyndai policia bashkiake Nafte  litra  deri 120 

3 Autovetura Hyndai policia bashkiake Benzine litra  deri 120 

4 Autovetura Hyndai Inspektoriat ndertimor Nafte  litra  deri 120 

5 Autovetura Hyndai Inspektoriat ndertimor Benzine litra  deri 120 

6 Fadromi I inspektoriat ndertimor litra  deri 500 

7 Autovetura hyndaj Sektori I tatimeve nafte  litra  deri 120 

8 Autovetura benc Administrata nafte  litra  deri 300 
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9 Motokarro Njesia Administrative Novosel Nafte  litra  deri 50 

10 Autoveture ford Njesia Administrative Novosel Nafte  litra  deri 120 

11 

Autoveture Seat Njesia Administrative Novosel 

Benzine 

litra  

deri 120 

12 Eskavator Fjat Njesia Administrative Novosel Nafte  litra  deri 300 

13 Autoveture Skoda Njesia Administrative Orikum Nafte  litra  deri 120 

14 

Kamioncin me kosh Njesia Administrative Orikum 

Nafte  

litra  

deri 120 

16 Autoveture ford Njesia Administrative Qender Benzine  litra  deri 120 

17 

Autoveture Hyndaj Foristrad Njesia Administrative 

Qender Nafte  

litra  

deri 300 

 

 

REPETITORET (PERFORCUESIT) 

 

Nr. 30 Projekti: Repetitoret  

 

Kodi:III.2.11 

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 2018 për ketë shërbim shpenzimet planifikohen ne vlerën 96 mije lekë.  

 

Emërtimi sasia Vlera  

Shpenzime për repetitorët 12 muaj 96 

 

 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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PROGRAMI I KUJDESIT SOCIAL DHE SOLIDARITETIT 

 

Nr. 31 Projekti: Çerdhet  

 

Kodi:III.2.12 

Lloji i programit: K010140 - Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

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 2016 ku nga 14 

punonjës 8 vetë e kanë pagën bruto mujore 33 000 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. 

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

  Shpenzim et për pagat dhe sigurimet e punonjësve 

  Materiale e shërb. zyre të përgjithshme 

  Furnizime me ushqime 

  Materialë te tjera 

  Energji elektrike, Ujë, Gaz 

  Mirëmbajte e zakonshme (Ndërtesa) 

  Mirëmbajtje te aparat eve te pajisjeve teknike 

  Mirëmbajtje te pajisjeve te zyrës 

  Blerje pajisje (orendi) 

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. 
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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) 

Cerdhet Klasa NR 
Dipllom+ 

vjetersi 
Kateg 

Pergjegjes IIIA/1 2 1400+2% 40000 

Kujdestar  IVB   1400+2% 32000 

Kujdestar    4   39000 

ND/MB   8   38000 

    14     

 

Shpenzime operative 

Nr  Emertimi Vlera  

1 Shpenzime për ujin (3 çerdhe), 450 

2 Shpenzime per telefon (3 çerdhe), 65 

3 Shpenzime per energji elektrike (3çerdhe) 600 

4 Shpenzime per ushqime (50 femije ) *3500leke *11 muaj 1,925 

5 Shpenzime per riparime dhe te tjera materiale konsumi (3 çerdhe) 800 

6 Shpenzime per gaz 3cerdhe *70 litra =210 *11 muaj 500 

7 Shpenzime peshqira,carcaf futa,te tjera 200 

8 Te tjera te pa parashkiura 800 

9 Lyerje 300 

  SHUMA 5,640 

 

Emertimi Planifikuar mijra 

leke 

Paga 7,333 

Sig.Shoqerore 1,225 

Shpenzime operative 5,640 

Totali  14,198 
 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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QENDRA E ZHVILLIMIT P.A.K 

 

Nr. 32 Projekti: Qendra e Zhvillimit PAK 

Kodi:III.2.13 

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 Mirëqënies 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.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 

Pozicioni 
Nr. 

Person 
Kateg. 

Dipllom+ 

Vjetersi 
Pozicion 

Shuma 

Lekë 

Kujdestare me arsim te 

larte 

5 IV B 21,000 35,000 3,360,000 

Punonjës ndihmës 3     38,000 1,368,000 

Punonjës ndihmës 1     37,000 444,000 

Ore jashtë orarit + 5 %         750,000 

Totali i fondit te pagave 

v.2018 

        5,922,000 

Totali i sig. shoqërore 

2018 

        950,000 
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Shpenzime operative 

Nr Emertimi Vlera 

1 Riparime te brendshme 100 

2 Rikonstruksion dhe mirembajtje e ambienteve te brendshme  800 

3 Materiale te buta (veshje,perde,carcafe,batanije,jorgan) 120 

4 Kanceleri 120 

5 Medikamente 100 

6 Roje Private 650 

8 Shpenzime te paparashikuara(energji,uje,telefon,post,etj) 600 

9 Karburant 600 

10 Riparim makine 120 

11 Detergjente+bebelino 800 

12 Gaz 120 

 TOTALI 4130 

 Blerje Pajisje 500 

 

 

Emërtimi Planifikuar 000 leke 

Paga 5,922 

Sig.Shoqerore 950 

Shpenzime operative 4,130 

Investime (Blerje Pajisje) 500 

Totali  11,502 

 

 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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SHTEPIA E FEMIJES 

 

Nr. 33 Projekti: Shtëpinë e foshnjës. 

 

Kodi:III.2.14 

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 8. 

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 

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  
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** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 

Pozicioni Klasa Nr 
Diplom+ 
Vjetersi Pozicion Shuma leke 

Sociologe/psikologe IVA 2 14,000+2% 35000          1,344,000  

Kujdestare  IVB  2 14,000+2% 33000          1,296,000  

Kujdestare    3   38000          1,368,000  

ND/MB   2   37000   888,000  

Ore jashtë orarit + 5 %           250,000  

Totali Paga   9     5,146,000    

Totali sig. shoqerore       830,000  

 

Shpenzime operative 

Emërtimi  Vlera 

Pampersa  380 

Karburant  300 

Servis mak dhe riparime te ndryshme 100 

Detergjent  350 

Veshmbathje 120 

Lodra 120 

Medikamente  100 

Roje  300 

Te ndryshme  130 

Totali shpenzime 1,900 

c) Investime (231) 250 

Totali  2,150 

 

Emertimi Viti 2018 000/lekë 

Paga 5,146 

Sig.Shoqerore 830 

Shpenzime operative 1,900 

Investime (Paisje etje) 250 

Totali  8,376 
 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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INSTITUCIONE QE KERKOJNE SUBVENCION PER VITIN 2018 

 

FUTBOLLI  

 

Nr. 34 Projekti: Futbolli 

Kodi:III.2.15 

Lloji i programit: K08140 - Rinia dhe 

Sportet 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Ekipi i Futbollit “Flamurtari” 

Me vendim te Këshillit te Bashkisë Nr. 38, Datë. 28.07.2016 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 konkurron në Kategorinë e Dytë Shqiptare. 

Nisur nga ecuria e sezonit te pare objektiv eshte kalimi i këtij ekipi ne Kategorinë e Pare 

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” 

 

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 VLERA VJETORE 

1 Paga Personeli 1,524,048 

2 Shperblime 624,000 

3 Paga Bordi Drejtues 288,000 

4 Sig. Shoq. & Shendet. 548,544 

5 Trajtim Ushqimor 4,088,000 

6 Internet/Telefon 24,000 

7 Transport  450,300 

8 Diete Kolektive 925,000 

9 Auditi 150,000 

10 
Baze Materiale + 

Mirembajtje Terrene 

Sportive + Federata Etj. 

108,5000 

  Totali Vjetor 9,706,892 

 

V.O. Me vlerën 8 000 000 lekë, grupi i punës, pas propozimit qe i ka bere Këshillit te Bashkisë 

dhe ky i fundit e ka miratuar ketë vlere, i le detyre Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratorit 

te kësaj shoqërie te bëjnë planifikimin e shpenzimeve ne mënyre te tille qe ne fund te vitit 

2018, sha te mos ketë asnjë lloj detyrimi te pashlyer.  

 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore) 

Emërtimi Planifikuar 

000/lekë 

Subvencion per financim 

Flamurtari Futboll Klub sha 

1,000 

Subvencion per financim 

Oriku 

8,000 

Totali  9,000 
 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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PARKU URBAN VLORË 

 

Nr. 35 Projekti: Shërbimi i 

Transportit Urban 

Kodi:III.2.16 

Lloji i programit: K04570 - Transporti 

publik dhe lëvizshmëria  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

I. Situata  

Transporti Urban 

Ky shërbim paraqitet me 4 linja te miratuara, nga të cilat në funksion ne Linjat urbane, Vlorë 

Uji i Ftohte(Kalaja),Vlore Plazhi i vjetër, Unazë dhe Linja e Ish Bonifikimit  

 

Problemet e paraqitura 

•  Trafik i rënduar në akse të ndryshme, i cili redukton shpejtësinë e transportit urban, si 

dhe ndikon negativisht në respektimin e frekuencave, duke demotivuar rrjedhimisht qytetarët 

në përdorimin e tij. 

• Zënia e vendqëndrimeve nga parkimi i jashtëligjshëm i automjeteve. 

• Mosefiçenca e linjave 

• Dëmtimi i sinjalistës ekzistuese, si dhe nevoja për streha vendqëndrimesh cilësore, aty ku 

mungojnë. 

II. Synimi i projektit  

Planifikimi i nje zgjidhje efikase per shërbimin e transportit publik urban  

III. Aktivitetet kryesore të projektit  

Realizimi i shërbimit në oraret dhe frekuencat e miratuara: Linjat urbane, Vlorë Uji i 

Ftohte(Kalaja),Vlore Plazhi i vjetër, Unazë dhe Linja e Ish Bonifikimit  

 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve për funksionimin normal te linjave,  

Shtim të përdoruesve të transportit urban, nëpërmjet respektimit rigoroz të cikleve dhe orareve. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia  Bashkia Vlorë.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  

Grupi i punës duke pare efekitivitetn e kësaj nderrmarje e gjykon se ne 3 mujorin e pare te vitit 

2018 te paraqesë projekt vendim këshillit te bashkisë per likujdimin e Parku Urban, Vlore, dhe 

kalimin e këtij shërbimi ne shërbim urban privat. Deri ne realizimin e këtij projekt vendimi i 

grupi i punës i paraqet Keshillit te Bashkise te miratoje nje subvencion ne masën e viti 2017 

prej 8,600 mije leke. 

f) Periudha e zbatimit  

 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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SH.A. UJËSJELLËS KANALIZIME VLORE 

 

Nr. 36 Projekti: Menaxhimi i sistemit te 

ujërave të zeza 

Kodi:III.2.17 

Lloji i programit: K06330 - 

Shërbime Publike 

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. Si pasoje e mbledhjes se kësaj tarife, faturohet një shume 

rreth 38 milionë lekë ne vit. 

 

NR EMERTIMI FATURIMI LEK ARKETIMI 11 mujor Arketime te pritshme + Debi 

1 INST . BUXHETORE           4,077,888            3,541,289  3,895,418  

2 PRIVAT           4,493,548            3,710,895  4,081,985  

3 POPULLAT       40,254,281        27,286,804           30,015,484  
 SHUM B+PR +POP       48,825,717        34,538,988           37,992,887  

 

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  

Drejtoria e shërbimeve publike dhe 

Infrastrukturës 

Sha. Ujësjellës Kanalizime Vlore 

Njësitë Administrative 

 

 Sha. Ujësjellës Kanalizime Vlore 

Abonentët (familjarë dhe biznes) 

Sha. Ujësjellës Kanalizime Vlore 
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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 per kete njësi, fondi i parashikuar per subvencion 

ne mbulim te këtij funksioni do te mbetet i njejte me ate te vitit 2017. Grupi i punës ti lere 

detyre Administratorit te SH.A. Ujësjellës Kanalizime Vlore te rrisë te ardhurat dhe te hartoje 

planin e masave per uljen e kostove, duke marre parasysh dhe subvencionin e dhene nga 

Keshilli i Bashkise. 

 

 Nga sa me lart, nevojitet parashikimi i një fondi prej 44 milionë lekë  

 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2015 

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 2018 

Nr Emërtimi 
SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018 

600 601 602 Totali 

1 Ujitja dhe Kullimi 10,350 1,729 25,685 37,764 

2 Rrugët rurale 2,287 382   2,669 

3 PMNZSH 26,715 4,461 3,175 34,351 

4 Arsimi Para Universitar (kopshte, Qkf) 212,590 35,503   248,093 

5 Arsimi i mesëm punonjës mbështetës 26,609 4,444   31,053 

6 Konviktet e shkollave profesionale 8,844 1375 15,294 25,513 

7 Administrimi pyjor 3,860 645 370 4,875 

  SHUMA I       384,318 

 

Për funksionet që financohen nga transferta specifike për vitin 2018 

Ujitja dhe kullimi 
Totali 37,763 

Nr.punonjesve 17 

Rruget Rurale 
Totali  2,669 

Nr.punonjesve 5 

Sherbimi i mbrojtjes nga zjarri 

(PMNZSH) 

Totali  34,351 

Nr.punonjesve 35 

Arsimi parashkollor 
Totali  248,093 

Nr.punonjesve 355 

Arsimi parauniversitar 
Totali  31,053 

Nr.punonjesve 51 

Konviktet e shkollave profesionale  
Totali  25,513 

Nr.punonjesve 16 

Administrimi i pyjeve 
Totali  4,875 

Nr.punonjesve 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

Bashkia Vlorë           Buxheti 2018 

     

1. Ujitja dhe Kullimi 

 

Nr. 1 Projekti: III.3.1 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  

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 mbetur 

akoma në gjendje kritike dhe pas mjaft investimeve te bëra ne vitin 2017. 

Ne investimet e kryera ne vitin 2017 përfshihen, por jo vetëm: 

 Kanali ujitës VLU – 9, Rezervuari Babice, me nej gajtesi rreth 3 km, 7375 m3 

germime, 328 m3 betonime veshje kanali me vlere 10.5 milione leke te reja,  

 Kanali ujitës Kallafet- Sherishte- Kanine-Alikoke, gërmime 12000 m3 inerte, 

betonime 420m3 me vlere rreth 9 milione leke.  

 Në vazhdën e Operacionit për Pastrimin e kanaleve vaditës e kullues, janë pastruar 

rreth 30 km kanale nga drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit ose 100 mijë m3 interte për të 

çuar ujin në 2,800 hektarë tokë bujqësore" 

 

Për buxhetin e vitit 2018, ka sjellë permiresimin e situatës dhe caktimin e ndërhyrjeve 

prioritare për të gjitha NJA. Këto ndërhyrje do të konsistojnë në pastrime dhe riparime sipas 

nevojës dhe rast pas rasti në kanale ujitës dhe kullues në të gjithë territorin e Bashkisë së 

Vlorës.  

Rehabilitim i tyre kërkon kohë dhe investime, dhe për vitin në vazhdim janë parashikuar 25,7 

milionë leke transfertë specifike. Ky fond do të prekë pikat me të nxehta dhe të domosdoshme 

në NJA në sistemin e ujitjes dhe kullimit. 

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 
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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  

Shpenzimet për çdo aktivitet  

 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore)  

Pozicioni Nr. person Shuma leke 

Shuma ne vit 17 10,350 

Deri ne 5% f.vec   

Totali i fondit te pages   

Sigurimet shoqërore 16.7%  1,729 

 

Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore për vitin 2018 do te jene si me 

poshtë:  

Emërtimi Vlera 

Energji Elektrike 8,000 

Mirëmbajtje Hidrovori 4,000 

Mirëmbajtje Ekskavator 2,000 

Nafte 11,000 

Vajra 685 

Shuma e shpenzimeve I+II 25,685 

 

V.O. normativa për dy ekskavatorët e rinj jane sipas librezës se mjeteve dhe për ekzistuesin 

sipas procesverbalit te mbajtur nga specialistet. 

Tabela përmbledhëse e shpenzimeve 

Emërtimi Planifikuar mijëra 

leke 

Paga 10,350 

Sig.Shoqerore 1,729 

Shpenzime operative 25,685 

Totali  37,764 
 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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2. Rrugët rurale 

 

Nr. 2 Projekti: III.3.2 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 

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. 

Kjo transfertë për Bashkinë e Vlorës është 2,669,000 lekë. 
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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  

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore)  

 

Pozicioni Nr. Person Pozicion Shuma Leke 

Punëtor mirëmbajtje 5 34,000 2,040,000 

Ore jashtë orarit + 5 %     247,000 

Totali i fondit te pagave v.2018 5   2,287,000 

Totali i sig. shoqerore 2018     382,000 

 

 

 

 

Tabela përmbledhëse e shpenzimeve 

Emërtimi Planifikuar mijëra 

leke 

Paga 2,287 

Sig.Shoqerore 382 

Shpenzime operative 
 

Totali  2,669 
 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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3. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH) 

 

Nr. 3 Projekti: III.3.3 Policia e 

Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit  

Lloji i programit: K10910. Planifikim, 

Menaxhim, Administrim  

Funksioni: 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 2018, 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 34,351,000 lekë. 

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  

Shpenzimet për çdo aktivitet  
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** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore)  

Pozicioni 
Nr.Per

son 

Paga 

Baze 

Shtese Natyre 

Veçante 

Shuma 

Leke 

Kryeinspektor  3 65,000 6,000 2,556,000 

Inspektor 1 56,000 6,000 744,000 

Kryeasistent 6 44,000 8,000 3,744,000 

Asistent i I-re 9 48,000 8,000 6,048,000 

Asistent 7 46,000 8,000 4,536,000 

Agjent i I-re 6 41,400 7,000 3,484,800 

Agjent 3 38000 7,000 1,620,000 

Ore jashtë orarit + 5 %       3,982,200 

Totali i fondit te pagave v.2018 35     26,715,000 

Totali i sig. shoqërore 2018       4,461,000 

 

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 215 

8 Shpenzime siguracion makinash 40 

9 Shpenzime te tjera transporti 200 

10 Shpenzime udhëtimi 70 

  Totali 3,175 

 

Emërtimi Planifikuar mijëra 

leke 

Paga 26,715 

Sig.Shoqerore 4,461 

Shpenzime operative 3,175 

Totali  34,351 
 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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4. Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe Personeli jomësimor në 

arsimin parauniversitar 

 

Nr. 4 Projekti: III.3.4 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 

Pranë bashkisë Vlore janë trajtuar me pagesa sipas punës së kryer: 

 

Pozicioni Nr. 

person 

Paga baze 

vjetërsi 

Pozicion Kualifiki

m 

Shuma 

leke 

Drejtor Kop.me dreke. 2 21,000 39,500 2,800 1,519,200 

Drejtor Kop.pa dreke. 6 21,000 36,500 2,800 4,341,600 

Drejtor Q.K.Femijeve 1 21,000 44500 2800 819,600 

Pergjegjes sektori 3 21,000 41000 2800 2,332,800 

Inspektor Q.K.Femijeve 4 21,000 39000 2800 3,014,400 

Magaziniare Q.K.F. 1 34750     417,000 

Edukatore kopshti 124 21000 31500 1400 80,203,200 

Kuzhiniere 9 34750     3,753,000 

Nd.Kuzhiniere 13 31250     4,875,000 

Sanitare 103 27500     33,990,000 

Roje 6 29687     2,137,464 

Te tjere, shtesa 83    39,218,000 

Komp.+largesi+veshtiresi+5% 
 

      14,700,000 

Totali i fondit te pagave 

v.2018 

355       152,103,264 

Totali i sig. shoqerore 2018         31,950,000 
 

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. 
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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  

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore)  

POZICIONI NR.PERS

ON 

PAGA BAZE 

VJETERSI 

Pozicion Kualifik

im 

SHUMA 

LEKE 

Drejtor Kop.me dreke. 2 21,000 39,500 2,800 1,519,200 

Drejtor Kop.pa dreke. 6 21,000 36,500 2,800 4,341,600 

Drejtor Q.K.Femijeve 1 21,000 44500 2800 819,600 

Pergjegjes sektori 3 21,000 41000 2800 2,332,800 

Inspektor Q.K.Femijeve 4 21,000 39000 2800 3,014,400 

Magaziniare Q.K.F. 1 34750     417,000 

Edukatore kopshti 124 21000 31500 1400 80,203,200 

Kuzhiniere 9 34750     3,753,000 

Nd.Kuzhiniere 13 31250     4,875,000 

Sanitare 103 27500     33,990,000 

Roje 6 29687     2,137,464 

Te tjere, shtesa 83    39,218,000 

Komp.+largesi +5%         35,969,140 

Totali i fondit te pagave  355       212,590,000 

Totali i sig. shoqerore          35.503,000 

 

Tabela përmbledhëse e shpenzimeve: 

Emertimi Planifikuar mijra 

leke 

Paga 212,590 

Sig.Shoqerore 35,503 

Shpenzime operative 
 

Totali  248,093 
 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  

 

 



 

129 

 

Bashkia Vlorë           Buxheti 2018 

     

5. Arsimi i mesem punonjës mbështetës 

 

Nr. 5 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 

Pozicioni Nr.Person Paga Baze 

Vjetersi 

Shuma 

Leke 

Sanitare 39 27500 12,870,000 

Roje 12 29687 4,274,928 

Komp.+largesi+veshtiresi+5%     9,464,000 

Totali i fondit te pagave v.2018 51   26,608,928 

Totali i sig. shoqerore 2018     4,444,000 
 

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 

Sanitare 39 27500 12,870,000 

Roje 12 29687 4,274,928 

Komp.+largesi+veshtiresi+5%     9,464,000 

Totali i fondit te pagave v.2018 51   26,608,928 

Totali i sig. shoqerore 2018     4,444,000 

 

Emertimi Planifikuar mijra leke 

Paga 26,609 

Sig.Shoqerore 4,444 

Shpenzime operative 0 

Totali  31,053 
 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  

 

 

 

6. Konviktet e shkollave profesionale 

Nr. 

6 

Projekti: III.3.6 Konvikt te 

shkollave te mesme profesionale  

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 2017 kemi patur 75 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 2018 parashikohen të jenë 75 nxënës konviktor me 

pagesë të akomoduar në konvikt. 

Kjo transfertë për Bashkinë e Vlorës është 25,513,000 lekë. 

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 
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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 III B 21,000 53,000   888,000  
Specialist i nivelit te larte 1 IV A 21,000 38,000   708,000  

Sp.nivelit te larte edukativ 1 IV A 21,000 38,000   708,000  

Punonjes ndihmes + roje etj... 13     38000   5,928,000  

Kompensime          12,000 

Ore jashte orarit + 5% f.vecant         600,000 

Totali i fondit te pagave v.2018 16       8,844,000 

Totali i sig. shoqerore 2018         1,375,000 

 

Nr Emertimi Vlera 

1 Riparime ne Konvikt 7,504 

2 Shpenzime per ushqime 75*6500*10 4,875 

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 1200 

10 Riparime hidrosanitare 350 

11 Riparime elektrike te ndryshme 400 

12 Lyerje 1600 

13 Carcaf, batanije 800 

14 Materiale te ndryshme 800 

  SHUMA I 15,294 

 

Emërtimi Planifikuar 

leke 

Paga 8,844 

Sig.Shoqerore 1,375 

Shpenzime operative 15,294 

Totali  25,513 
 

Totali 25,319 mije leke 

f) Periudha e zbatimit 

Gjatë vitit 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Qendra Ekonomike Bashkia e Vlore 
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7. Administrimi i pyjeve 

 

Nr. 7 Projekti: III.3.7 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 2018 nga Buxheti i Shtetit miratuar me Ligjin “Per 

buxhetin e vitit 2018”, 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 45,000 792,000 

Ekonomist 

bujqesie 
1 IVA 21,000 35,000 672,000 

Teknik Pyjesh  2   9,000 36,000 1,080,000 

Agronom Pyjesh 1   9,000 36,000 540,000 

Ore jashte orarit 

+ 5% f.vec 
        900,500 

Totali i fondit te 

pagave v.2018 
5       3,984,500 

Totali i sig. 

shoqerore 2018 
        520,500 

 

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 4,875,000 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. 
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Ky shërbim do te organizohet bazuar ne dispozitat e Ligji nr. 9385/2005 ( i ndryshuar) “ Për 

Pyjet dhe Shërbimin pyjor “si edhe Ligjit nr5/2016 “ 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  

 

 

** Shpenzime për personelin (paga + sigurime shoqërore)  

Pozicioni Nr. Person Shuma leke 

Personel  5 3,084 

Ore jashte orarit + 5% f.vec   900 

Totali i fondit te pagave v.2018   3,984 

Totali i sig. shoqerore 2018   521 

 

 

 

- Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2018 do te fokusohen 

ne blerjen e mjeteve te punës ne vlerën 370,000 leke  

Emertimi Planifikuar mijra 

leke 

Paga 3984 

Sig.Shoqerore 521 

Shpenzime operative 370 

Totali  4,875 
 

f) Periudha e zbatimit  

1 Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 Zyra e financës, drejtori.  
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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 2018bazuar 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 2015-

2019, grupi i punës paraqet per miratim projektet e investimeve te mëposhtme. 

 

Fondi prej mijë lekë do të përdoret për objektet e mëposhtme: 

 

Nr. EMERTIMI 

Vlera e 

investimit 000 

lekë 

 INVESTIME NE TOTAL 267,463 

I Investime Grant + Te Ardhura  

I.1 

Investime ne Vazhdim 2017-2018 81,734 

Ndërtimi i Ujësjellësit te fshatrave Dukat, Tragjas, Jonufër dhe 

Radhime dhe Sanitete ne Dukat fshat 
26,734 

Ndërtim i sallës se Këshillit Bashkiak Vlore + sistem ngrohje 

qendrore 
45,000 

Gjelbërim ne qytet (bime dekorative) 10,000 

 I.2 INVESTIME TE PLANIFIKUARA PER VITIN 2018  

I.2.1 

Blerje pajisje për vitin 2018 32,000 

Pajisje për arsimin + çerdhe + pajisje për Bashkinë (elektronike + 

pajisje zyre) 
8,000 

Blerje 1 makina 20 ton vetëshkarkuese + Bobcat + Kamioncine 8,000 

Blerje 1 makina vetëshkarkuese + Skrep (pastrimi i Njesive 

Administrative) 
8,000 

Blerje total stacion (teodolit)  3,000 

Shtylla elektrike (kandelabra, koka, ndriçues, etj.) 5,000 

I.2.2 Studime, projektim dhe Shpronësime 10,000 

I.2.3 

Investime ne infrastrukture 2018 143,729 

Investime ne shkolla 9-vjecare dhe parashkollor 10,000 

Rikonstruksion i Kopshtit nr.3 15,000 

Rikonstruksion i shkollës “Balil Pelari”, Orikum 16,000 

Rikualifikimi i bllokut te banesve kufizuar nga rruga Bulevardi 

Cameria, rruga Pelivan Leskaj, Bulevardi Pavaresia, rruga Kujtim 

Beqiri – Pirro Sava 

11,700 

Rikualifikimi i bllokut te banesve kufizuar nga rruga Bulevardi 

Cameria, rruga Pelivan Leskaj, rruga Ibrahim Abdulla, dhe rruga 

Kujtim Beqiri – Pirro Sava 9,942 

Rikualifikimi i bllokut te banesve kufizuar nga Bulevardi Ismail 

Qemali, Rruga Hasan Kushta, Rruga Gjergj Arianit, dhe Bulevardi 

Gjergj Kastrioti 20,400 
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Rikualifikimi i bllokut te banesve kufizuar nga Bulevardi Ismail 

Qemali, Rruga Kosova, Rruga Gjergj Arianit, dhe Bulevardi Gjergj 

Kastrioti 20,245 

Rikualifikim i rruges nga fundi i Bulevardit te Orikumit deri tek porta 

e Portit te Pashalimanit 20,000 

Rikonceptimi i shesheve te 4 fshatrave 16,000 

Mbikëqyrje dhe Kolaudim 4,442 

 

Investime ne Institucione Vartëse 

 

Investime ne Institucione Vartëse 3,350 

Blerje pajisjes Nderrmarja e Sherbimeve Publike 500 

Blerje pajisje Klubi Shumesportesh Flamurtari 200 

Blerje pajisje Teatri 200 

 Blerje pajisje Qendra Kulturore 1700 

 Blerje pajisje Qendra PAK 500 

 Blerje pajisje Shtëpia e Fëmijës 250 

 

 

1. Ndërtimi i Ujësjellësit te fshatrave Dukat, Tragjas, Jonufër dhe Radhime dhe Sanitete 

ne Dukat fshat               vlere 26,734 mije leke 

Bazuar ne vendimin Nr. 29, date 27.04.2017 mbi Marrëveshjen Paraprake të Investimit ndërmjet 

Bashkisë Vlorë dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit për “Ndërtimi i Ujësjellësit te fshatrave Dukat, 

Tragjas, Jonufër dhe Radhime”. Bazuar ne kete Marrëveshjen paraprake, Bashkia Vlore ka merr 

persiper te bashkefinancoje ne masen 10% te vlerës se kontrates se punimeve, kurse pjesa tjeter do 

te financohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Bashkia Vlore eshte përfituese e nje investimi prej 

357,336,000 leke per “Ndertimin e ujejsjellesit te fshatrave Dukat, Tragjas, Jonufer dhe 

Rradhime”. Bashkise Vlore, ne kuadër te bashkëfinancimit per vitin 2017 jane likujduar 9,000,000 

leke. Per vitin 2018 ne baze te marrëveshjes eshte parashikuar te likuidohet dhe pjesa tjetër e 

detyrimit ne vlerën prej 26,734,000 leke. 

Ndertim i nje sistemi te ri per furnizimin me uje per fshatrat brenda njesise administrative 

Orikum , perkatesisht Dukat, Tragjas, Jonufer dhe Radhime me popullsi te pergjithshme 

7.841 banore. 

Avantazhet dhe Perfitimet qe sjell te Banoret : Sistemi i ri i ujesjellsit e ka kapacitetin qe 

te furnizoje me 24 ore uje fshatrat Dukat,Tragjas, Jonufer and Radhime, meqenese ai mund 

te plotesoje kerkesen maksimale per uje te ketyre fshatrave: 7.72l/s Dukat I Ri; 5.54l/s 

Dukat Fshat; 4.60 l/s Tragjas; 5.99 l/s Radhime dhe 8.95 l/s Jonufer. 

Burimet jane tashme te zhvilluara. Rezultatet e analizave te cilesise se ujit tregojne qe vlerat 

e tyre parametrike jane brenda kufijve te vlerave te standarteve shqiptare per ujin e pijshem. 

Sipas matjeve te kryera nga ndermarrja, burimet kane keto prurje minimale: 

7 l/s per Dukat fshat; 8 l/s per Dukat I Ri; 20 l/s per Tragjas, Jonufer dhe Radhime, te cilat 

jane me te larta se dekesa e tyre. 
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Sistemi i ri kerkon reabilitimin dhe ndertimin e nje LT me gjatesi rreth 4.1km. Rezervuaret 

ekzistues ne Dukat I Ri, Tragjas, Jonufer, dhe Dukat Fshat (ky i fundit ka nevoje per 

reabilitim), e kane kapacitetin dhe lartesine e mjaftueshme per te siguruar furnizimin me 

24 ore uje ne dite. Duhet te ndertohet nje rezervuar i ri me kapacitet 25m3, per te furnizuar 

gripin e shtepive qe ndodhen larg qendres se Dukat fshat. Ne Radhime rezervuari ekzistues 

do te zgjerohet me nje tjeter me kapacitet 150 m³. Ne fshatrat Dukat I Ri, Tragjas, Jonufer 

dhe Radhime, eshte e nevojshme te ndertohen pjeset e rrjetit shperndares, qe kane mbetur 

nga projekti IDB (perfunduar ne 2015), ndersa ne Dukat Fshat, duhet te ndertohet nje 

system krejtesisht i ri shperndares. Investime per lidhjet shtepiake dhe matesat e ujit jane 

te nevojshme ne te gjitha fshatrat.  

Itinerari i linjes transmetuese TM01 ndjek ate te linjes ekzistuese TM, e cila eshte e shtruar 

permes pyllit, dhe fush te hapur dhe ka nje kalim perroi. TM02 do te shtrohet permes pyllit, 

ne fushe te hapur dheme pas anash rruges interurbane. Vendet e rezervuareve jane te gjitha 

ekzistuese, pervec rezervuarit te ri ne Dukat Fshat. 

 
Ndërtim i sallës se Këshillit Bashkiak Vlore + sistem ngrohje qendrore  

  vlere 45,000 mije leke 
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Objekti Te dhënat Ndërhyrjet 

Ndërtim i sallës 

se Këshillit 

Bashkiak Vlore   

Projekti parashikon rikonstruksionin total te 

sallës se mbledhjeve te Këshillit Bashkiak. 

Salla e vjetër do te prishet dhe se bashku me 

te do te rikonceptohet edhe hapësira përreth 

sallës se re. Projekti do te krijoje hapësira te 

reja ne pjesën e prapme te Bashkisë. Salla e 

re do te realizohet me standarde te larta 

cilësie dhe kursimi energjetik. Ky projekt do 

te jete vazhdimësia e projektit aktualisht ne 

zbatim për rikualifikimin energjetik te 

godinës se Bashkisë.          

Parashikohet prishja e sallës 

ekzistuese, sistemimi i 

hapësirës pas bashkisë dhe 

krijimi i një sheshi te ri. 

Ndërtimi i sallës se re dhe i 

impianteve te klimatizimit.  

Godina e re do te realizohet 

me elemente me cilësi te 

larte kundrejt kursimit 

energjetik.    

 

 

2. Gjelbërim ne qytet (bime dekorative)    vlera 10,000 mije leke 

Bimet dekorative janë mbille ne te gjitha rrugët qe do preken nga projekti i riasfaltimit, aty ku 

mungesa e tyre ishte prezentë. Si dhe te gjitha nderhyrjve per mirëmbajtjen e rrugëve, trotuareve, 

shesheve ne Bashkine e Vlores. Pemet janë mbjelle ne rrugën Kosova, Demokracia, Sheshi te 

Qendra Kulturore, rruge ne brendësi te blloqeve te banimit. Janë duke u mbjelle sipas projektit 

te miratuar. 

Nga diferenca e kontratës kane mbetur dhe 10,000,000 leke te pa likujduara.  

 

 

3. Pajisje për arsimin + çerdhe + pajisje për Bashkinë (elektronike + pajisje zyre) 

         vlere 8,000 mije leke 

Duke qene se ne inventarin e bashkisë, arsimi (79 shkolla dhe kopshte) për pajisjet elektronike 

dhe zyre, kërkohet rinovim apo zëvendësim te pajisjeve, grupi i punës mendon qe për vitin 2018 

për ketë zë te investimit te ruhet planifikimi ne vlerën 8.000 mije lekë 

 

 

4. Blerje 1 makina 20 ton vetëshkarkuese + Bobcat + Kamioncine      vlere 8,000 mije leke 

Këto mjete do te shërbejnë për pastrimin e kanaleve dhe do te jene ne funksion te shërbimeve 

publike ne qytetin e Vlorës. Ky parashikim kryhet ne kuadrin e masave nga administrata për 

përmirësimin dhe zgjidhjen e situatave te krijuara. 

 

5. Blerje 1 makina vetëshkarkuese + Skrep (pastrimi i Njesive Administrative)  

    vlere 8,000 mije leke 

Keto mjet do te jene ne shërbim te sektorit te pastrimit per njesite Administrative Qender, 

Shushice. 
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6. Blerje total stacion (teodolit)                           vlere 3,000 mije leke 

Blerje total stacion (teodolit) për Drejtoria e Pronave Publike & Manaxhimit te Aseteve dhe 

Drejtoria e Planifikimit dhe Projektimit te Territorit (cope 1)  3,000 mije lekë. Këto pajisje 

kërkohen për matjet ne terren ne lidhje me regjistrimin e provave. 

 

 

7. Shtylla elektrike (kandelabra, koka, ndriçues, etj.)    5000 mije leke 

Planifikohen te prokurohen 65 shtylla elektrike te cilat do te perdoren sipas nevojave ne Qytetin 

e Vlores dhe Njesit administrative. 

 

Specifikimet teknike 

F.v. Shtylla profil metalike per ndricim RAL 7001,  H=5 m me krah dy degesh, me ndricues te 

siperm P= 2x50 W dhe ndricues te poshtem P= 50 W,( temp. ngjyre 3000-6500 K, fluks ndricimi 

12500lm, burim drite Lente 150 °, shkalle mbrojtje IP 67) 

 

 

8. Studime, projektim dhe Shpronësime     10,000 mije leke 

Do te vazhdoje i njëjti planifikim per vitin 2018 nisur nga  nevojat qe lindin për investimet e 

rëndësishme te financuara nga Qeveria Shqiptare, FSHZH, apo donatore te tjerë, dhe kërkohet 

angazhimi jo vetëm i administratës se Bashkisë, por edhe i studiove te projektimit. Gjithashtu ne 

ketë fond do te përfshihen dhe shpronësimet ne vlera te vogla, te cilat dalin gjate zbatimit te 

projekteve. 

 

 

9. Investime ne shkolla 9-vjecare dhe parashkollor   10,000 mije leke 

Sipas nevojave te konstatuara nga specialsitet e Drejtorise se Sherbimeve. 

NR  PERSHKRIMI I PUNIMEVE  VLERA 

II Punime Ndertimi            3,500,000  

III Punime Hidrosanitare           1,500,000  

IV Punime Elektrike    1,000,000  

V Punime te tjera sipas kerkeses            4,000,000  

  SHUMA TOTALE         10,000,000  
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10. Rikonstruksion i Kopshtit nr.3      15,000 mije leke 

 

Duke qene se kopeshti Nr.7, ka dale jashte funksionit dhe eshte mbyllur, grupi I punes e ka 

planifikuar per rikonstruksion total, me keto zera punimesh, te cilat kane dale nga projekti dhe 

preventive I hartuar nga specialist.  
 

NR  PERSHKRIMI I PUNIMEVE  VLERA 

1 PUNIME PRISHJE                 300,000  

2 PUNIME ÇATIE             1,121,000  

3 PUNIME NDERTIMI             6,598,000  

4 PUNIME DYER DRITARE             1,185,000  

5 PUNIME NDRICIMI                 440,000  

6 PUNIME HIDRAULIKE                 900,000  

7 PUNIME TERRITORI             2,000,000  

8 PUNIME  NGROHJE             2,500,000  

  SHUMA           15,044,000  

 

 

 

11. Rikonstruksion i shkollës “Balil Pelari”, Orikum  vlere 16,000 mije leke 

Gjendja e Shkolles “Bilal Pelari” eshte ne kushte mjaft te renduara, kryesisht te ardhura nga 

mungesa dhe dëmtimi i izolimit te taraces 

Nr Emertimi i Punimeve Vlera ne 

mije leke 

1 Punime Verande 554 

2 Punime ne Tarrace 5,379 

3 Punime Hidroizolimi Themeli 415 

4 Veshje Fasade Sistem Kapote 6,985 

 TVSH 20% 2,667 

  16,000 
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12. Rikualifikim I bllokut te banesave kufizuar nga rruget: “ Bulevardi Cameria”, “ Rruga 

Pelivan Leskaj”, “ Rruga Ibrahim Abdulla”, “Rruga Kujtim Beqiri”   

VLERA 11.700 mije leke  

 

Objekti Te dhenat Nderhyrjet 

Rikualifikim I bllokut te 

banesave kufizuar nga 

rruget:  

“ Bulevardi Cameria”,  

“ Rruga Pelivan Leskaj”, 

“Rruga Ibrahim Abdulla”, 

“Rruga Kujtim Beqiri”   

Gjate fazes se zbatimit te projektit 

eshte pare si e nevojshme realizimi i 

nje ure mbi kanal e afte te mbaje nje 

trafik deri ne 10t, si dhe shtimin e disa 

segmenteve rrugore qe permiresojne 

levizjen ne bllok. 

Projekti parashikon shtim ne 

volumet e meposhtme: 

Shtresa rrugore 2600m2 

Hekur per uren 7.3 ton 

Beton per uren  44.8 m3 

   

 

13. Rikualifikim I bllokut te banesave kufizuar nga rruget: “ Bulevardi Cameria”, “ Rruga 

Pelivan Leskaj”, “ Rruga Ibrahim Abdulla”, “Rruga Kujtim Beqiri - Pirro Sava”        

VLERA 9.942 MIJE LEKE  
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Objekti Te dhenat Nderhyrjet 

Rikualifikim I bllokut te 

banesave kufizuar nga 

rruget:  

“ Bulevardi Cameria”,  

“ Rruga Pelivan Leskaj”, 

“Rruga Ibrahim Abdulla”, 

“Rruga Kujtim Beqiri-Pirro 

Sava”   

Gjate procesit te germimit te trupit te 

rruges si dhe nga studimi gjeologjik I 

kryer eshte konstatuar se ngarkesa e 

lejuar deri ne 1m thellesi eshte 

σ=1.2÷1.4kg/cm2. 

U pa domosdoshmeria e vendosjes se 

nje shtrese gjeotekstil me qellim 

evitimin e deformimeve, si dhe rritjen 

e trashesise se nenshtresave rrugore 

Projekti parashikon shtim ne 

volumet e meposhtme: 

Shtrese gjeotekstil 8550m2 

Nenshtresat me cakull  rriten 

nga t=20cm ne t=30cm 

Shtresa binter rritet nga t=4cm 

ne t=6cm 

   

 

 

14. Rikualifikim I bllokut te banesave kufizuar nga rruget: “ Bulevardi Ismail Qemali”, “ 

Rruga Hasan Kushta”, “ Rruga Gjergj Araniti”, “Bulevardi  Gjergj Kastrioti”  

VLERA 20.400 MIJE LEKE  

 
Objekti Te dhenat Nderhyrjet 

Rikualifikim I bllokut te 

banesave kufizuar nga 

rruget:  

“ Bulevardi Ismail Qemali”,  

“ Rruga Hasan Kushta”, “ 

Rruga Gjergj Araniti”, 

Bulevardi  Gjergj Kastrioti”  

Gjate fazes se zbatimit te projektit 

eshte konstatuar domosdoshmeria e 

spostimit te disa akseve te rrugeve 

duke ruajtur parametrat e tyre si dhe 

permiresime ne disa rrugica. 

Projekti parashikon shtim ne 

volumet e meposhtme: 

Shtresa rrugore 3205m2 

Pllaka betoni per parkim 682m2 

Trotuar 1790 m2 

Ndricues rrugor 12 cope 

Peme dekorative 68 cope   
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15. Rikualifikim I bllokut te banesave kufizuar nga rruget: “ Bulevardi Ismail Qemali”, “ 

Rruga Kosova”, “ Rruga Gjergj Araniti”, “Bulevardi  Gjergj Kastrioti”  7 

VLERA 20.245 MIJE LEKE  

 

 
 

Objekti Te dhenat Nderhyrjet 

Rikualifikim I bllokut te 

banesave kufizuar nga 

rruget:  

“ Bulevardi Ismail Qemali”,  

“ Rruga Kosova”,  

“ Rruga Gjergj Araniti”, 

“Bulevardi  Gjergj 

Kastrioti”   

Gjate fazes se zbatimit te projektit 

eshte konstatuar domosdoshmeria e 

shtimit te siperfaqeve te shtruara me 

pllaka, kryesisht perreth pallateve te 

vjetra ne qender te bllokut. 

Projekti parashikon shtim ne 

volumet e meposhtme: 

Prishje 1100m3 

Shtresa rrugore 778m2 

Trotuar 5896 m2 
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17. Rikualifikim i rruges nga fundi i Bulevardit te Orikumit deri tek porta e Portit te 

Pashalimanit L=1300ml,      VLERA 20,000 MIJE LEKE

 
 

Objekti Te dhenat Nderhyrjet 

Rikualifikim i rruges 

nga fundi i Bulevardit 

te Orikumit deri tek 

porta e Portit te 

Pashalimanit 

L=1300ml 

Rruga ne fjale eshte pergjate nje 

prej plaxheve me te bukur te 

Orikumit. Gjendja e saj e degraduar 

nga kalimi i mjeteve te renda te 

Portit kerkon nje nderhyrje te 

menjehershme per te siguruar 

sezoni veror 2018 ta gjeje 

funksionale  

Projekti parashikon  punimet e 

meposhtme: 

Mbushje te gropave dhe cedimeve 

Riasfaltim i te gjithe siperfaqes 

Trotuar me beton te stampuar ne anen 

jugore 

Shtrim me pllaka drenuese ne anen 

veriore, per parkimet, F.V. ure e re  

 

18. Rikonceptimi i shesheve te 4 fshatrave    Vlera 16.000 mije leke 
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Objekti Te dhenat Nderhyrjet 

Rikonceptimi i 

sheshit te fshatit 

Bashkia Vlore per Buxhetin e vitit 2018 ka 

parashikuar disa projekte pilot te shperndara 

neper disa fshatra te njesive Administrative. 

Keto projekte (mini-rilindje urbane), nderhyjne 

ne sheshet kryesore duke realizuar një mjedis 

çlodhës për aktivitete të ndryshme social-

kulturore. 

Projektet parashikojne  

punimet e meposhtme: 

Shtrim me pllaka guri 

Ndricim dekorativ 

Vendosje stolash 

Vendosje kend lojrash per 

femije   

 

a) Rikonceptim i sheshit te fshatit Dukat 

b) Rikonceptim i sheshit te fshatit Mifol 

c) Rikonceptim i sheshit te fshatit Bestrov 

d) Rikonceptim i sheshit te fshatit Llakatund 

 

19. Mbikëqyrje dhe Kolaudim                       4,442 mije leke 

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”. 
 

Fondi rezervë  

Fondi rezerve llogaritet në shumën 18.700 mijë lekë, 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.  

 

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. Fonde e planifikuara nga te ardhurat do te kalojne 

per objektet e meposhtme: 

 

Nr EMERTIMI 
Vlera e investimit 

(000 leke) 

 Prioritetet e investimeve për vitin 2018  

1 Rikonstruksioni i rruges ”Mato Robi” 68,000 

2 Rikonstruksion i rruges lagje Koder - Orikum 38,000 

3 Rikonstruksion fasadash ne qytetin e Vlores 10,000 

4 Rikonstruksion i shkolles ”24 Maji” 60,000 

5 Rikonstruksion i infrastruktures ne bulevardin Vlore- Skele  393,000 
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6 Parqet, trotuaret, hapsirat clodhese, parkimi nga te dy anet e 

bulevardit 

388,000 

7 Rikonceptim i fasadeve pergjate bulevardit 385,000 

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

9 Restaurim dhe Rikonstruksion i Pallatit te Kultures 385,000 

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

11 Rikonstruksion Rruga Unaze Narte 80,000 

12 Rikonstruksion rruga Oshtim 90,000 

13 Sistemim Asfaltim Pedonalja Narte 45,000 

14 Rikonstruksion Shkolla Sherishte 20,000 

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

16 Sistemim-asfaltim i rruges hyrese Orikum 25,000 

17 Rikonstruksion i Shetitores Tragjas 43,000 

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

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

20 Sistemim-asfaltim i rruges Skrofotine 14,000 

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

22 Sistemim-asfaltim i rruges per Varreza, Mifol 25,000 

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

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

25 Sistemim-asfaltim i rruges Qender Shushice – Beshisht 33,000 

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

27 Sistemim-asfaltim i rruges Bunavi 22,000 
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