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RELACION 

MBI MIRATIMIN E TAVANEVE PËRGATITORE TË PROGRAMIT BUXHETOR 

AFATMESËM  2022-2024 

 
Të  nderuar  këshilltarë! 

     

Në zbatim të Kalendarit  Buxhetor të miratuar nga Këshilli Bashkiak në muajin Dhjetor 2020 

me VKB nr 82 datë 29.12.2020, po ju paraqesim për  miratim tavanet përgatitore të PBA 2022-

2024.  

Në përputhje me nenet 4 dhe 24 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 “ Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”, Ministri i Financave dhe Ekonomisë, ka nxjerrë udhëzim nr. 

7  datë 26.02.2021 “ Për përgatitjen e  PBA  vendor 2022-2024”, i cili përmban: 

a) tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024; 

b) informacion mbi nivelin e transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme dhe sektoriale për 

njësitë e vetëqeverisjes vendore; 

c) procedurat dhe afatet e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm  2022-2024; 

d) mënyrën e llogaritjes së transfertave të pakushtëzuar, të kushtëzuar dhe specifike për njësitë e 

vetëqeverisjes vendore; 

e) instrumentin e planifikimit të programit buxhetor afatmesëm për njësitë e vetëqeverisjes 

vendore. 

 

I.  Tavanet Përgatitore të Programit Buxhetor Afatmesëm 

 Bazuar në vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave dhe në vlerësimet 

afatmesme të transfertave, kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgatit dhe paraqet për 

miratim në këshillin e njësisë së vetëqeverisjes vendore, tavanet përgatitore të shpenzimeve të 

programit buxhetor afatmesëm 2022-2024, në nivel programi buxhetor.  

 Kuadri Makroekonomik e Fiskal për periudhën 2022-2024 i miratuar me Vendimin e 

Këshillit të Ministrave nr. 7 datë 13.01.2021, përcakton kontekstin ekonomik për Programin 

Buxhetor Afatmesëm 2022-2024. Kuadri makroekonomik e fiskal pasqyron parashikime të 

treguesve ekonomikë dhe financiarë të buxhetit të qeverisjes vendore për tre vitet e ardhshme.  

 Nëpërmjet vlerësimeve të paraqitura në Kuadrin Makroekonomik e Fiskal, njësia e 

vetëqeverisjes vendore do të analizojë burimet që do të ketë në dispozicion për të financuar 

shpenzimet e saj.  

 Këto vlerësime përbëjnë bazën për të përcaktuar Tavanet e Shpenzimeve të Programit 

Buxhetor Afatmesëm për njësitë e vetëqeverisjes vendore. 

 Njësitë e vetëqeverisjes vendore në hartimin e projektbuxhetit për periudhën 2022-2024 dhe 

për përcaktimin e nivelit të pagave duhet të bazohen në kuadrin ligjor të miratuar gjatë vitit 

2021. 

 Niveli i transfertës së pakushtëzuar të përgiithshme dhe transfertës së pakushtëzuar 

sektoriale për vitet 2022-2024, (së bashku me të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore), 

financon funksionet dhe kompetencat që janë transferuar në qeverisjen vendore deri në vitin 

2021. Për transferimin e funksioneve që mund të bëhen në të ardhmen niveli i transfertës së 

pakushtëzuar do të shtohet në varësi të funksioneve ose kompetencës së transferuar dhe faturës 

përkatëse të saj.  
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Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme 

 

 Madhësia e transfertës së pakushtëzuar është 1% e PBB-së së viteve 2022-2024 (shtojca 1). 

Kritetet dhe koeficientët e formulës së shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitet 

2022-2024 do të jenë sipas përcaktimeve në nenin 24, ligjit nr. 68/2017 "Për financat e 

vetëqeverisjes vendore". Në përllogaritjen e formulës së transfertës së pakushtëzuar për vitin 

2021, kriteret e përdorura dhe ato që do të përdoren për PBA-në 2022-2024 janë: popullsia 

(harmonizim midis të dhënave të regjistrit të gjendjes civile dhe censusit), dendësia e popullsisë 

për km2, numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki. Ndarja e 

transfertës së pakushtëzuar sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 

2022-2024, paraqitet në shtojcën 1 "Parashikimi i transfertës së pakushtëzurar për bashkitë dhe 

qarqet për periudhën 2022-2024" bashkëlidhur udhëzimit. 

 

Për Bashkinë Berat është parashikuar kjo ndarje e transfertës së pakushtëzuar së përgjithshme : 

o Për vitin 2022 , shuma 298,960,000 lekë , e cila përbën 1.9% të totalit të përgjithshëm të 

transfertës për 61 bashki.Në krahasim me vitin 2021 transferta nuk ka asnjë ndryshim, rritja 0%. 

o Për vitin 2023 , shuma 316,122,000 lekë , e cila përbën 1.8% të totalit të përgjithshëm të 

transfertës për 61 bashki . Në krahasim me vitin 2022 transferta është parashikuar me rritje 

+17,162,000 lekë, ose +5.7%. 

o Për vitin 2024 , shuma 337,672,000 lekë , e cila përbën 1.8% të totalit të përgjithshëm të 

transfertës për 61 bashki . Në krahasim me vitin 2023 transferta është parashikuar me rritje 

+21,550,000 lekë, ose +6.8%. 
 
Parashikimi i transfertës së pakushtëzuar së përgjithshme për bashkinë Berat për periudhën 2022-2024 

në 000 lekë

Transferta e pakushtëzuar e 

përgjithshme
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme , 

Bashkia BERAT
285,474 293,099 298,960 298,960 316,122 337,672

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme , 

TOTAL 61  BASHKITЁ
15,490,403 15,913,043 16,113,043 16,113,043 17,163,043 18,333,043

Pesha në transf. totale, në % 1.8% 1.8% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8%

Krahasimi me vitin paraardhës , Transf. e Bashkisë Berat

ndryshimi në vlerë 8,369 7,625 5,861 0 17,162 21,550

ndryshimi në % 3.0% 2.7% 2.0% 0.0% 5.7% 6.8%

Krahasimi me vitin paraardhës , Transf. totale 61 Bashkitë

ndryshimi në vlerë 659,369 422,641 200,000 0 1,050,000 1,170,000

ndryshimi në % 4.4% 2.7% 1.3% 0.0% 6.5% 6.8%  
 

Transferta e pakushtëzuar sektoriale 

 

 Transferta e pakushtëzuar sektoriale parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2022-

2024, për financimin e shpenzimeve për funksionet e transferuara tek bashkitë në vitin 2016. 

Sipas akteve ligjore në fuqi funksionet e transferuara janë: personeli mësimor dhe jomësimor në 
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arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar, ujitja dhe kullimi, 

shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH), administrimi i pyjeve, mirëmbajtja e 

rrugëve rurale, konviktet e arsimit parauniversitar, qendrat e shërbimeve sociale. Parashikimi i 

zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, shpenzimeve 

për investime do të bëhen në përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës. Bashkitë 

mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit për cdo funksion të 

transferuar.  

 Bashkitë në programin buxhetor afatrnesëm 2022-2024 duhet të parashikojnë fonde për 

ofrimin e infrastrukturës së përshtatshme për ushtrimin e funksionit të arsimit parashkollor. 

 Niveli i transfertës së pakushtëzuar sektoriale, për funksionet e transferuara në nivel vendor në 

vitin 2016, për periudhën 2022-2024, bazohet në Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të miratuar 

(shtojca nr. 3). 

 Ndarja e transfertës së pakushtëzuar sektoriale  sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për 

periudhën 2022-2024 do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës së miratuar me 

buxhetin e vitit 2021. 

 

Për bashkinë e Beratit transferta e pakushtëzuar sektoriale do të jetë 258,148,000 lekë, për 

secilin prej viteve 2022, 2023,2024. 

në 000 lekë

Transferta e pakushtëzuar sektoriale 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total Transf. e pakushtëzuar 

sektoriale
251,611 253,962 258,148 258,148 258,148 258,148

Konviktet e arsimit parauniversitar 27,374 27,374 27,374 27,374 27,374 27,374

Arsimi parashkollor 132,152 134,503 136,006 136,006 136,006 136,006

Arsimi parauniversitar 13,579 13,579 13,987 13,987 13,987 13,987

Mbrojtja nga zjarri 30,550 30,550 31,466 31,466 31,466 31,466

Mbrojtja sociale ( Qendra LIRA) 23,731 23,731 23,731 23,731 23,731 23,731

Administrimi i pyjeve 5,151 5,151 5,666 5,666 5,666 5,666

Rrugët rurale 4,824 4,824 4,824 4,824 4,824 4,824

Ujitja dhe Kullimi 14,250 14,250 15,095 15,095 15,095 15,095  
 
 

Transferta e kushtëzuar 

 

 Transferta e kushtëzuar parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2022-2024, për 

financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Shuma e transfertave të kushtëzuara do të 

jetë rezultat i shpenzimeve sipas artikujve për çdo aktivitet që kryhet në zbatim të funksioneve 

të deleguara. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, dhe shpenzimeve operative 

e të mirëmbajtjes, do të bëhen ne përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës.  

 

Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 

 

 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, si burim financimi i funksioneve të bashkisë, për 

periudhën 2022-2024 parashikohen me rritje +2.4% nw vitin 2022, + 2.4% nw vitin 2023 dhe + 

1.4% nw vitin 2024. Niveli i taksave dhe tarifave do të mbetet i pandryshuar, i njëjtë me atë të 

vitit 2021, ndërkohë që shtesat vjetore parashikohen për rritje të bazës së taksueshme. 
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Konkretisht, niveli i të ardhurave nga ky burim për vitin 2022 parashikohet të jetë 512,108,000 

lekë,  për vitin 2023 të jetë 524,493,000 lekë dhe për vitin 2024 të jetë 531,885,000 lekë. 

 
Të ardhurat Vendore ( taksa&tarifa vendore)                                                    në mijë lekë 

Nr 
Të ardhurat Vendore ( taksa&tarifa 

vendore) 

 Fakti 

2019  

Fakti 

2020 

Plani 

2021 

Plani 

2022 

Plani 

2023 

Plani 

2024 

I 
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per 
biznesin e vogel 

          
3,801  

          
7,051  

            
1,000  

          
1,030  

          
1,061  

           
1,093  

II Taksa mbi te ardhurat personale    13,043        8,000        8,240      8,487      8,742  

III Taksat vendore 148,768   28,668   169,416   174,499  179,733  185,125  

1 Takse tabele      3,628      3,007         3,125         3,219     3,316      3,415  

•      Tabelë për qëllime identifikimi      2,035      2,141        2,037        2,098     2,161      2,225  

•      Tabelë për qëllime reklamimi      1,593          866         1,089        1,122      1,155      1,190  

2 Te ardhura nga zenia e hapsirave publike    12,796       8,425       16,341      16,832     17,337    17,857  

3 
Takse ndikimi ne infrastrukture nga 

ndertimet e reja  
   31,054     18,256       36,011       37,092    38,204     39,350  

4 Takse fjetje ne hotel      5,083         750         3,437         3,540     3,647      3,756  

5 Takse mbi token bujqesore    11,820     15,120      18,600      19,158     19,733     20,325  

6 Takse e mjeteve te perdorura    29,522     30,019      28,300      29,149     30,023     30,924  

7 
Takse e kalimit te se drejtes se pronesise 

pronësisë 

      

2,022  

          

4,260  

           

2,650  

         

2,730  

         

2,811  

          

2,896  

8 Takse mbi ndertesat   45,874    42,299       53,253      54,851     56,496     58,191  

9 Takse Trualli      6,969       6,532         7,697         7,928      8,166      8,411  

10 Te tjera taksa lokale              -                  -                 -               -               -    

IV Tarifat vendore 108,968  155,824    196,702   202,603  208,681  209,532  

1 Tarife e pastrimit    63,747    73,949       93,260      96,058     98,940     98,940  

2 Tarife e ndriçimit publik   22,328     31,121      41,651      42,901     44,188    44,188  

3 Tarife gjelberimi publik   12,011   25,584      35,067      36,119    37,203     37,203  

4 Tarife Arsimi         6,743       10,097       10,400     10,712     11,034  

5 Tarife regjistrim veprimtarie biznesi      1,703                 -                 -              -               -    

6 Tarifa urbanistike     4,806      9,432                 -              -               -    

7 Tarifa te sherbimit administrativ        196           40           100          103        106       109  

8 
Tarife per license/certifikate ne fushen e 

transportit rrugor 

      

2,534  

          

5,949  

           

8,404  

         

8,656  

         

8,916  

          

9,183  

9 
 Tarifa per zenien e sallave dhe celje 

kartele lexuesi  
  

                

-    

                

24  

              

25  

             

25  

               

26  

10  Tarifa te sherbimit te varrimit             -               -                 -               -               -               -    

11  Tarife per lende drusore           156         3,000         3,090      3,183     3,278  

12  Tarife uji i pijshem(Ujitje)                -                  -                                 -               -    

13  Tarife ambienti            576           480          494        509        525  

14  Tarife therje       1,387         424        1,800        1,854     1,910      1,967  

15 Te tjera tarifa        256              -                  -                                 -               -    

16 Tarife Ujitje       1,850        2,000        2,060     2,122      2,185  

17 Tarife Urbanistike (kablloret)             818          842        867         893  

V 
Tarifa te Drejtorise Ekonomike te 

Arsimit 
  14,277    11,194     19,946     20,544    21,161    21,796  

1 Te ardhura nga konviktet        502          394        1,376        1,417      1,460      1,503  

2 Te ardhura nga cerdhet      3,486      3,002         6,555        6,751      6,954      7,163  

3 Te ardhura nga kopshtet    10,289      7,798      12,016      12,376     12,747     13,130  

VI  Te ardhura te tjera    31,902    17,808    105,109   105,192  105,370  105,597  

1  Te ardhura nga parkimi       3,451       2,889        3,706        3,817      3,932      4,050  

2  Te ardhura nga qerate    11,516     10,128      16,120      16,604     17,102     17,615  

3  Te ardhura nga gjobat, k. vonesa etj.   15,556       2,872  
    

4  Te tjera te ardhura nga pronesia             -             96      33,700      34,711     35,752     36,825  

5  Te tjera debitore dhe gjyqe        1,617        5,000        4,850      4,705      4,510  

6  Debitore Biznes + Familje               -        46,173      44,788    43,444     42,150  

7  Banesat Sociale + Enti               -                  -                 -               -               -    

VII  Te ardhura nga MZSH      1,379         206           410          422         435         448  

 
TOTALI 

      
307,716  

      
333,588  

        
500,173  

      
512,108  

     
524,493  

       
531,885  
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Në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të mësipërm  Bashkia Berat përgatiti planin financiar të 

periudhës afatmesme dhe tavanet përgatitore të PBA 2022-2024.  

 

Drejtoritë dhe ndërmarrjet e varësisë do të përgatisin kërkesat shtesë  brenda muajit prill të cilat 

do t’i paraqiten Kryetarit të Bashkisë. 

 

Bashkëlidhur materialit është pasqyra e  planit financiar të Bashkisë Berat për PBA 2022-2024 

si dhe tavanet përgatitore të PBA 2022-2024. 

 

Drafti i parë i plotë do të paraqitet për miratim nga Këshilli Bashkiak brenda muajit Qershor 

2021. 

 

Ju faleminderit !  

 

 

 

DREJTORIA E MENAXHIMIT FINANCIAR DHE TW ARDHURAVE 

 

Rovena Shehu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


