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Fjalor shpjegues 
Taksat e ndara  

Janë taksa kombëtare që mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me 
bashkitë 

Taksat vendore  

Janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat paguhet sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të 
Këshillit Bashkiak 

Tarifat vendore  

Janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga 
bashkia 

Transfertat e kushtëzuara  

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur vetëm për 
projekte të veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë 

Transfertat e pakushtëzuara  

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur pa kushte, pa 
interes dhe pa të drejtë kthimi 

Transfertat specifike  

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për t’u përdorur vetëm 
për funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë 

Trashëgimi nga viti i kaluar  

Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar 
dhe mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa 
destinacion. Varësisht nga kjo ato mund të përdoren gjatë vitit korent me destinacion të përcaktuar 
(për ato projekte apo zëra buxhetor specifik për të cilat janë angazhuar gjatë vitit të kaluar por nuk 
kanë arritur të shpenzohen) apo pa destinacion (për cfarëdo zë apo projekt). 
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Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë 
Bashkia e Beratit shtrihet në Krahinën Malore të Shqipërisë Jugore dhe pjesërisht në Ultësirën 
Perëndimore në të dy anët e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të lumit Osum i cili kalon përmes 
qytetit të Beratit.  

Berati është një qytet i trashëgimisë kulturore botërore, me një strukturë të unifikuar e të 
konsoliduar, urbane dhe rurale, me cilësi të lartë jetese, i lidhur mirë me zonat qendrore të 
Shqipërisë përmes një infrastrukture moderne, si një destination i fuqishëm turistik dhe portë 
hyrëse pritëse për një rajon të pasur natyror. 

Koncepti i propozuar per zhvillimit e Beratit synon te harmonizoje zhvillimin ekonomik, 
infrastrukturor dhe hapesinor me mbrojtjen e burimeve natyrore, zbutjen e pabarazive sociale dhe 
promovimin e zhvillimit intelektual te shoqerise. Keto jane themele te forta, to cilat garantojne qe 
i gjithe komuniteti te perfitoje sot, duke i trasheguar njekohesisht brezave te ardhshem nje territor 
e mjedis te shendetshem e te veteriperteritshem, krahas zhvillimit ekonomik dhe social te 
qendrueshem.  

Misioni i bashkise ne funksion te ketij vizioni zhvillimi eshte:venia ne dispozicion ne menyre 
inteligjente e te gjitha burimeve financiare e njerezore per harmonizimin e interesave publike dhe 
private, per zhvillim ekonomik e social ne te gjithe territorin e Bashkise Berat.  

Bazuar ne kete vizion to ardhshem zhvillimi, informacionet e analizuara dhe ne prioritetet e 
administrates publike dhe banoreve, ne vijim jane percaktuar Objektivat Strategjike të zhvillimit 
te territorit te Bashkise Berat. 

Strategjia e zhvillimit të qytetit të Beratit është e përbërë nga këto objektiva strategjikë:  

• Orientimi i zhvillimit hapsinor me instrumenta inovativ te tokes me qellim strukturimin e 
hapsires urbane ne funksion te nxitjes dhe fuqizimit te nje ekonomie te larmishme ne sektor 
dhe mjedis cilesor per komunitetin 

• Zhvillimi i turizmit shume dimensional historiko-kulturor dhe eko/agrar ne nje mjedis te 
shendetshem , te qendrueshem e me vlera natyrore , si sektori baze ne zhvillimin ekonomik 
lokal dhe rritjen e mireqenies sociale te komunitetit 

• Fuqizimi i aksesit brenda territorit te bashkisë si dhe bashkisë dhe nderlidhjes mes 
vendbanimeve e me kufitaret e e rajonit 

• Permiresimi i infrastruktures të sistemit arsimor dhe shëndetësor si dhe zbatimi i politikave 
gjithëpërfshirëse të zbutjes se pabarazise sociale dhe ngritjes se kapaciteteve te burimeve 
njerezore 
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Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për vitin 2021 
 

Gjatë vitit 2021 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuiliburar dhe është realizuar 
në masën 78%, duke përdorur 87% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë. 

 

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, Rrjeti rrugor rural, Menaxhimi i mbetjeve, 
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, etj janë shërbimet më të financuara nga bashkia 
gjatë vitit 2021. 

 

Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh 
përmes të cilit janë financuar një gamë e gjerë e shërbimeve si: Furnizimi me Ujë dhe 
Kanalizime, Shërbime publike vendore, Rrjeti rrugor rural, Menaxhimi i infrastrukturës së 
ujitjes dhe kullimit, Mbrojtja nga zjarri dhe civile, etj. Bashkia ka rritur vlerën e investimeve 
për vitin 2021 me 75% krahasuar me vitin 2020. Projektet e investimeve në vitin 2021 janë 
realizuar në masën 55% krahasuar me planin e këtij viti dhe kanë zënë rreth 16% të buxhetit 
total të bashkisë. 

 

Bashkia ka synuar të përmirësojë efiçiencën financiare dhe mirë administrimin e parave duke 
ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të lartë të tyre për komunitetin. 
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Burimet e financimit 

2019 

973,551 

2020 

949,754 

Plan 2021 

1,256,643 

Fakt 2021 

1,123,671 

Realizimi 2021 

89% 

Kategoria Burimi 2019 2020 Plan 
2021 

Fakt 
2021 

Realizimi 
2021 

TE ADHURA 
NGA BURIMET 
E VETA  

Të ardhura 
nga taksat 
lokale 

108,229 93,015 123,124 129,249 105%  

Të ardhura 
nga taksat e 
ndara 

31,800 47,322 39,768 54,398 137%  

Të ardhura 
nga tarifa 
vendore 

140,615 178,538 236,287 182,071 77%  

Të ardhurat e 
tjera 27,072 14,713 146,028 46,517 32%  

TË ARDHURA 
NGA BUXHETI 
QENDROR  
TRASHËGIMI 
NGA VITI I 
SHKUAR  

Transferta e 
pakushtëzuar 290,474 293,099 298,960 298,960 100%  

Trasferta 
specifike 253,727 253,962 291,657 291,657 100%  

Trashëgimi 
pa 
destinacion 

120,593 58,317 120,819 120,819 100%  

TRASHËGIMI 
NGA VITI I 
SHKUAR  
TE ADHURA 
NGA BURIMET 
E VETA  

Trashëgimi 
me 
destinacion 

1,041 10,788 0 0 0%  

Të ardhura 
nga taksat 
lokale 

108,229 93,015 123,124 129,249 105%  
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Dy fjalë mbi të ardhurat:  

Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë për vitin 2021 janë realizuar në masën 89%. Bashkia ka 
rritur me 18% të ardhurat e përgjithshme të saj krahasuar me vitin e kaluar, rritje e ndikuar si nga 
realizimi i të ardhurave të veta, fondet e trashëguara nga viti i shkuar si dhe nga rritja e fondeve 
nga qeveria qendrore.  

Të ardhurat nga burimet e veta vendore për vitin 2021 janë rritur me 24% krahasuar me një vit më 
parë dhe kanë zënë mesatarisht rreth 37% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë. Norma e 
realizimit të të ardhurave të veta është rreth 76% krahasuar me planin e këtij viti.  

Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore kanë zënë rreth 52% të të ardhurave të përgjithshme 
të bashkisë dhe janë rritur me 18% krahasuar me një vit më parë. 
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Shpenzimet Buxhetore 

2019 

904,445 

2020 

816,593 

Plan 2021 

1,256,646 

Fakt 2021 

979,512 

Realizimi 2021 

77.95% 

 
Shpenzimet buxhetore sipas programeve  
 

 
 
 
 

Programi Fakt 2019    Fakt 2020   Plan 2021   Fakt 2021   Realizimi 2021 në 
%

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 182,619 198,678 218,210 201,532 92.36

Rrjeti rrugor rural 153,959 102,389 187,950 145,395 77.36

Menaxhimi i mbetjeve 39,669 63,398 130,872 113,599 86.8

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 106,854 105,559 131,931 92,162 69.86

Shërbime publike vendore 38,822 45,130 60,138 52,700 87.63

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 32,663 31,751 91,720 49,917 54.42

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 33,616 38,051 53,093 49,056 92.4

Sport dhe argëtim 47,180 28,601 38,072 37,846 99.41

Ndriçim rrugësh 20,913 31,702 48,390 33,574 69.38

Arsimi profesional 44,139 12,111 64,721 23,834 36.83
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe 
kulturore

41,642 24,541 45,646 23,681 51.88

Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me 
aftësi të kufizuara

24,320 23,700 26,626 22,423 84.21

Projekte Zhvillimi 3,731 10,387 21,054 19,297 91.65

Çështje financiare dhe fiskale 22,690 18,862 20,318 18,780 92.43

Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe 
mbrojtja e konsumatoreve

16,574 15,341 22,200 15,777 71.07

Arsimi i mesëm i përgjithshëm 13,146 13,048 14,756 14,113 95.64
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe 
kullimit

17,475 19,228 17,600 13,216 75.09

Shërbimet e Policisë Vendore 9,840 9,411 12,467 10,900 87.43

Furnizimi me ujë 12,568 0 13,531 10,531 77.83

Planifikimi Urban Vendor 9,872 8,865 11,702 10,457 89.36

Strehimi social 3,888 4,024 10,843 7,478 68.97

Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm 7,267 7,321 8,413 7,198 85.56

Administrimi i pyjeve dhe kullotave 5,558 4,495 6,393 6,046 94.57

Marrëdhëniet me komunitetin 1,738 0 0 0 0
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe 
inspektimi

2,133 0 0 0 0

Transporti publik 1,282 0 0 0 0

Zhvillimi i turizmit 2,338 0 0 0 0

Shërbimet e kujdesit parësor 7,949 0 0 0 0
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Shpenzimet buxhetore sipas kategorisë  
 Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 

Investimet  242,973 89,289 155,906 

Shpenzimet korrente  661,472 727,304 823,606 

 

 
 

Dy fjalë mbi shpenzimet: Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 janë rritur me 20% krahasuar me 
vitin e kaluar dhe janë realizuar në masën 78% krahasuar me shpenzimet e planifikuara për këtë 
vit.  

Shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2021 janë: 

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 
Rrjeti rrugor rural 
Menaxhimi i mbetjeve 
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 

Bashkia ka rritur fokusin për disa nga shërbimet e ofruara duke rritur fondet gjatë vitit 2021. Disa 
nga shërbimet kryesore për të cilat bashkia ka rritur fondet janë: 

Furnizimi me Ujë  
Arsimi profesional 
Strehimi social 
Projekte Zhvillimi, etj. 
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Treguesit Financiarë 

Tregues Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Plan 
2021 

Fakt 
2021 Trendi 

Norma e totalit të shpenzimeve ndaj 
totalit të të ardhurave 93% 86% 106% 87% 

 

Norma e të ardhurave nga taksat dhe 
tarifat vendore ndaj totalit të të 
ardhurave 

26% 29% 30% 28% 
 

Norma e të ardhurave nga burimet e veta 
ndaj totalit të të ardhurave 32% 35% 42% 37% 

 

Norma e shpenzimeve kapitale ndaj 
totalit të shpenzimeve 27% 11% 22% 16% 

 

Norma e shpenzimeve korrente ndaj 
shpenzimeve totale 73% 89% 78% 84% 

 

Normal e shpenzimeve të personelit ndaj 
totalit të shpenizmeve 69% 57% 42% 50% 

 

Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj 
totalit të të ardhurave 0% 0% 0% 0% 

 

Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të 
ardhurave të veta 0% 0% 0% 0% 

 

Norma e detyrimeve të prapambetura 
ndaj totalit të të ardhurave 15% 15% 9% 9% 

 

Norma e shpenzimeve në politikat 
sociale ndaj totalit të shpenzimeve 6.8% 8.1% 7.2% 8.1% 

 

 

Dy fjalë mbi situatën financiare të bashkisë:  

Gjatë vitit 2021, bashkia ka shpenzuar 87% të të ardhurave të mbledhura nga të gjitha burimet. 
Pjesa më e madhe e shpenzimeve buxhetore janë përdorur për shpenzime korente në masën 84%. 
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Administrimi i bashkisë 

2019 

106,854 

2020 

105,559 

2021 

92,162 

Plan 2021 

131,931 

Realizimi 2021 

70% 
 
Sipas kategorisë së shpenzimit  
 Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 

Investimet  26,739 186 6429 

Shpenzimet korrente  80115 105373 85733 

 

 
 

Qëllimi i përgjithshëm: Qeverisje vendore e përgjegjëshme dhe administrata e saj transparente 

 

Objektivat dhe treguesit e 
performancës  

Fakt 
2019 

Fakt  
2020 

Fakt  
2021 

Plan  
2021 Trendi  

Masa disiplinore të marra nga stafi 
bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt 
vitit të kaluar)  

  -6 -11  

Raporti në % mes punonjësve të trajnuar 
dhe punonjësve total  

 9.67 13.51 10.81 
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Objektivat dhe treguesit e 
performancës  

Fakt 
2019 

Fakt  
2020 

Fakt  
2021 

Plan  
2021 Trendi  

Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj 
personave të trajnuar (ditë 
trajnimi/person)  

 0.29 0.85 1 
 

 
 

Produkti  Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 

Punonjës të trajnuar   70 100 80 

 
 

Të dhënat e programit  Fakt  
2019 

Fakt  
2020 

Fakt  
2021 

Plan 
2021 

Ditë trajnimi në total   20 85 80 

Numri total i punonjësve që kanë lëvizur nga administrata 
brenda vitit   22 12  

Numri total i punonjësve që kanë lëvizur nga administrata 
brenda vitit – Gra   13 6  

Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e 
bashkisë  

 140 138 156 

Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e 
bashkisë – Gra   61 60  

Punonjës të bashkisë në total   724 740 740 

Numri i masave disiplinore të marra nga punonjësit e 
bashkisë  

 11 5  
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Investimet e bashkisë  
 

Emërtimi i projektit  Fakt  
2019 

Fakt  
2020 

Plan 
2021 

Fakt  
 2021 

Sistemi i kondicionimit godina e 
bashkise 0 0 5,228 5,223 

Pajisje aparati ( pajisje zyre, 
kompjuterike, software)  0 0 1,814 1,124 

Projekti transparenca e keshillit 
bashkiak  0 0 410 82 

 

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:  

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse 
dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: 
Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në 
vendimmarrje, Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore. Buxheti i 
alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i 
ofrohen komunitetit për administrimin e bashkisë. 

 

Arsimi bazë dhe parashkollor 

2019 

182,619 

2020 

198,678 

2021 

201,532 

Plan 2021 

218,210 

Realizimi 2021 

93% 
 
Sipas kategorisë së shpenzimit  

 Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 

Investimet  18,155 29,890 11835 

Shpenzimet korrente  164464 168788 189697 
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Qëllimi i përgjithshëm: 1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të 
sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit 
kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

Objektivat dhe treguesit e performancës  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 Trendi  

Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të 
parashkollorit  

  14.6   

Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë 
në një klasë  

  16.51   

Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës 
mësimor në arsimin parashkollor    12.48   

Raporti në % i numrit të fëmijëve që 
frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt 
numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç  

 22.1 23.36  
 

 
 

Të dhënat e programit  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 

Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin 
parashkollor  

 1326 1285  
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Të dhënat e programit  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 

Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin 
parashkollor - Femra  626 651  

Klasa në sistemin e arsimit bazë    331  

Klasa në sistemin parashkollor    88  

Mësues në sistemin parashkollor    103  

Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar    5466  

Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç   6000 5500  

Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe 
parashkollor  

 58 58 58 

 
 
Investimet e bashkisë  
 

Emërtimi i projektit  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Plan 
2021 

Fakt 
2021 

Rikonstruksion shkolla "1 Maji"  0 0 10,236 10,236 

Punime riparimi ne shkollen Thimi Tani  0 0 679 678 

Mjet furgon frigoriferik per ushqime , 
Drejtoria Arsimit  0 0 356 356 

Pajisje gatimi per konviktet & cerdhe & 
kopshte , Drejtoria e Arsimit  0 0 694 564 

 

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:  

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. ndërtimi, rehabilitimi dhe 
mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. organizimi i aktiviteteve 
kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen 
me ushtrimin e këtyre funksioneve. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: 
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Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor, Përmirësimi i 
infrastrukturës arsimore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia 
për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin bazë përfshirë parashkollorin. 

 

Rrjeti rrugor  

2019 

153,959 

2020 

102,389 

2021 

145,395 

Plan 2021 

187,950 

Realizimi 2021 

77% 
 
Sipas kategorisë së shpenzimit  
 Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 

Investimet  106,038 38,087 63066 

Shpenzimet korrente  47921 64302 82329 

 

 
 

Qëllimi i përgjithshëm: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe 
infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës 
rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare 
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Objektivat dhe treguesit e 
performancës  

Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 Trendi  

Raporti në % i rrjetit rrugor të shtruar 
(asfaltuar ose me çakull) ndaj rrjetit 
rrugor total të bashkisë  

0 23.34 0.47 0.47  

Raporti në % i rrjetit rrugor të 
mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total  0 71.76 100 100  

Buxheti në Lekë i shpenzuar për 
menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt 
rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km 
rrugë)  

179649 119474 169656 219312  

Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në 
km)   0 0 0  

 
 

Produkti  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 

Rrjet rrugor i shtruar ( (asfaltuar ose me 
çakull) në km linear   200 4 4 

Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)   615 857 857 

 

Të dhënat e programit  Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 

Rrjeti rrugor në km linear në total 
(rural/urban)  857 857 857 857 

Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën 
administrimin e bashkisë në km  242 242 242 242 

Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën 
administrimin e bashkisë në km  615 615 615 615 

Shpenzime për menaxhimin e rrjetit 
rrugor (në lekë)  153959000 102389000 145395000 187950000 
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Investimet e bashkisë  
 

Emërtimi i projektit  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Plan 
2021 

Fakt 
2021 

Kerkime, studime, hartim projektesh  0 0 20,170 18,958 

Rik. I rruges stadium i vjeter stadium i ri ( 
bashkefinancim i bashkise dhe kontrata shtese)  0 0 485 0 

Fasadat ne lagjen M. Celebiu  0 0 15,909 15,909 

Asfaltim dhe shtrim rrugesh me beton, mirembajtje 
me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite 
administrative dhe lagjet e qytetit  

0 0 3,500 3,500 

Ndricim rrugesh ne fshatin Dushnik  0 0 1,157 1,157 

Shpronesime Shish+Pjeshkore  0 0 24,736 8,890 

Rokonstruksion rrugesh, trotuare dhe ndricim 30 
vjetori ish Pjeshkorja  0 0 13,000 13,000 

Supervizime e kolaudime  0 0 3,004 1,652 

Investime ne infrastrukturen rrugore  0 0 20,573 0 

 

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:  

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi dhe modernizimi i 
infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të 
tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim bashkia 
ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit 
rrugor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin 
e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor. 
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Menaxhimi i mbetjeve 

2019 

39,669 

2020 

63,398 

2021 

113,599 

Plan 2021 

130,872 

Realizimi 2021 

87% 
 
Sipas kategorisë së shpenzimit  
 Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 

Investimet  1,800 6,999 18087 

Shpenzimet korrente  37869 56399 95512 

 

 
 

Qëllimi i përgjithshëm: Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane 

 

Objektivat dhe treguesit e 
performancës  

Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 Trendi  

Raporti në % i popullsisë së mbuluar 
me shërbimin e menaxhimit të 
mbetjeve ndaj popullsisë totale të 
bashkisë  

 84 84 0  

Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar 
me shërbimin e menaxhimit të 0 84 84 84  
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Objektivat dhe treguesit e 
performancës  

Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 Trendi  

mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të 
bashkisë  

Buxheti për menaxhimin e mbetjeve 
kundrejt sasisë totale të mbetejve të 
menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje)  

 3940.7 7061.1 8134.76  

 
 

Produkti  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 

Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit 
të mbetjeve   83975 83826  

Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe 
transportuara ne ton   16088 16088 16088 

Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit 
të mbetjeve në km2   319.2 319.2 319.2 

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të 
mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)   3 3 3 

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të 
mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)   7 7 7 

 

Të dhënat e programit  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 Fakt 2021 Plan 2021 

Popullësia totale nën administrimin e 
bashkisë   99970 99793 99970 

Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)  379.98 379.98 379.98 379.98 

Buxheti për ofrimin e shërbimit të 
menaxhimit të mbetjeve në lekë  39669000 63398000 113599000 130872000 
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Investimet e bashkisë  
 

Emërtimi i projektit  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Plan 
2021 

Fakt 
2021 

Blerje kontenieresh  0 0 2,160 0 

Rehabilitim i rruges inerte projekti 
"Menaxhim i mbetjeve te ngurta  0 0 18,087 18,087 

 

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:  

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i menaxhimit të 
integruar të mbetjeve urbane. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: 
Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve. Buxheti i alokuar në këtë 
program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen 
komunitetit për menaxhimin e mbetjeve. 

 

Shërbime publike vendore 

2019 

38,822 

2020 

45,130 

2021 

52,700 

Plan 2021 

60,138 

Realizimi 2021 

88% 
 
Sipas kategorisë së shpenzimit  
 Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 

Investimet  150 240 9371 

Shpenzimet korrente  38672 44890 43329 

 



22 
 

 
 

Qëllimi i përgjithshëm: 1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të 
gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas 
normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. 3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe 
mirëmbajtja e varrezave publike 

 

Objektivat dhe treguesit e 
performancës  

Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 Trendi  

Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt 
popullsisë totale të bashkisë, m2/banor   0.93 0.93 0.93 

 

Raporti në përqindje i sipërfaqeve publike 
të gjelbërta kundrejt sipërfaqes publike në 
total  

0 2.45 2.45 2.45  

Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km 
linear)   20 0 0  

 
 

Të dhënat e programit  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 

Sipërfaqe e gjelbër në total (në m2)   93203 93203 93203 

Sipërfaqe publike në total në m2  3800000 3800000 3800000 3800000 

Trotuarë në total (në km linear)   20 20 20 
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Të dhënat e programit  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 

Fondi total i pemëve dekorative / 
gjelbëruese të bashkisë (rrenje peme)  

 4500 4500 4500 

Popullësia totale nën administrimin e 
bashkisë  

 99970 99793 99970 

 
 
Investimet e bashkisë  
 

Emërtimi i projektit  Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Fakt 2021 

Blerje mjetesh per sherbimet publike  0 0 11,300 9,371 

 

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:  

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. garantimi për të gjithë qytetarët 
e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. 
shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave. 3. 
ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. Në këtë drejtim bashkia ka punuar 
gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike, Rritja e shërbimeve bashkiake për 
sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet, Përmirësimi i shërbimeve publike, Sigurimi i 
transportit publik dhe përmirësimi i rrjetit rrugor për nevojat e komunitetit. Buxheti i alokuar në 
këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen 
komunitetit për shërbimet publike. 

 

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 

2019 

32,663 

2020 

31,751 

2021 

49,917 

Plan 2021 

91,720 

Realizimi 2021 

54% 
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Sipas kategorisë së shpenzimit  
 Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 

Investimet  0 1,696 13868 

Shpenzimet korrente  32663 30055 36049 

 

 
 

Qëllimi i përgjithshëm: Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të 
mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim 

 

Objektivat dhe treguesit e 
performancës  

Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 Trendi  

Total shpenzime për SHMZ kundrejt 
totalit të rasteve të menaxhuara në 
lekë  

 92299.4 131361 254778  

Numri i rasteve të menaxhuara për 
shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në 
numër)  

 344 36 16 
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Produkti  Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Fakt 
2021 

Plan 
2021 

Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)   40 40 40 

Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit 
dhe shpëtimit  

 344 380 360 

 
 

Të dhënat e programit  Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 

Numri i stacioneve mzsh  1 1 1 1 

Total shpenzime për mzsh (në lekë)  32663000 31751000 49917000 91720000 

 
 
Investimet e bashkisë  
 

Emërtimi i projektit Fakt 
2019 

Fakt 
2020 

Plan 
2021 

Fakt 
2021 

Projekti Fire Prep  0 0 42,713 13,868 

Pajisje per drejtorine e MZSH  0 0 750 0 

 

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:  

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi i parandalimit të 
zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive 
natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva 
si: Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit, Përmirësimi i kushteve dhe 
infrastrukturës në funksion të MZSH. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur 
nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe 
mbrojtjen civile. 
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