
 

 

Përmbledhje . 

Viti 2015 ishte nje vit i veçante per te gjithe pushtetin vendor ne gjithë vendin, pasi u 

përball me nje proces të vështirë dhe mjaft kompleks, në kuadrin e zbatimit të ligjit nr 

115/2014 "Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në 

Republikën e Shqipërisë”. 

Me Bashkinë Shkodër u shkrinë në një të vetme  10 komuna me shtrirje të gjerë 

gjeografike.  

Bashkia e re trashegoi te gjitha te drejtat dhe detyrimet, qe kane patur ish njesite 

vendore, ku  perfshiheshin pagat dhe sigurimet shoqerore, shpenzimet operative, 

kontrata të shërbimeve dhe investimeve të lidhura, vendime gjyqësore te formës së 

prerë ose ne proces, etj, të transferuara ne zbatim te VKM-së nr 510, date  

10.6.2015 “ Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe 

detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të……….”,   

Realizimi i të ardhurave për 6-mujorin nga ish komunat ishte në nivelin 26%. 

Nga 213.756 mijë lekë të planifikuara, ishin realizuar vetëm 56.911 mijë lekë. 

Transferta e pakushtëzuar, akorduar komunave per 6-mujorin e parë ishte ne 

shumën 101.712 mijë lekë, ndërsa totali i shpenzimeve të realizuara si 6 mujor ishte 

83.598 mijë lekë dhe detyrime ( kontrata),  të regjistruara ne sistemin informatik te 

qeverisë në shumën 51.118 mijë lekë. 

Bashkia e re trashegoi 74.000 mijë lekë nga  fondet e mbetura të ish njesive 

vendore, të cilat nuk mjaftonin për mbulimin e detyrimeve të trashëguara. 

Gjatë 6/mujorit të dytë u unifikuan proçedurat e administrimit, si dhe bë ndërthurja e 

planeve vjetore dhe e realizimeve faktike të të ardhurave dhe shpenzimeve nga ish-

komunat, me planin dhe realizimin buxhetor të ardhurave dhe shpenzimeve të 

bashkise Shkodër.  

Përveç ruajtjes së vazhdueshmërisë së administrimit dhe dhënies se shërbimit ndaj 

taksapaguesve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta, dhe 

siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve dhe tejkalimin e 

fazës tranzitore.  

Bashkia Shkodër realizoi në total në fund të vitit 2015, të ardhura në shumën 

482.687 mijë  lekë, nga të cilat 56.910 mijë lekë ishin të ardhura të realizuara nga ish 

komunat ne 6-mujorin e parë. 

Shpenzimet gjithsej nga tranferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta, jane 

realizuar ne shumen 997.904 mijë lekë, nga të cilat Bashkia qender 537.977 mijë 
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lekë, Njesite Administrative 267.199 mijë lekë dhe Njesite e  varesise 192.728 mijë 

lekë. 

Shuma e transfertes se kushtezuar e vitit 2016, per Bashkine Shkoder, ka qene 

978,970 mije leke dhe eshte realizuar ne shumen 879,607 mije leke. Ne kete shume 

jane mbarte edhe tepricat e fondeve nga ish komunat, mbetje te parealizuara nga 

ana e tyre. Keu perfshihen edhe fondet e ndihmes ekonomike dhe pagesave te 

personave me aftesi te kufizuar. 

Shuma e transfertes se kushtezuar e alokuar per ish komunat per 6-mujorin e pare 

2015, ka qene ne shumen 430,901 mije leke dhe eshte realizuar ne shumen 247,057 

mije leke.  

Granti konkurues per Bashkine Shkoder per vitin 2016 ka qene 88902 mije leke dhe 

eshte realizuar 36,935 mije leke. 

 

 

 

Burimet kryesore të të ardhurave të veta të bashkisë janë të ardhurat nga taksat dhe 

tarifat vendore.  

Të ardhurat gjatë vitit 2015 janë realizuar nga: 

Taksa vendore e biznesit te vogël, nga subjektet me të ardhura bruto vjetore nën 

8.000.000 Lekë.  

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, arkëtuar nga personat fizikë ose juridikë, biznese 

dhe familjarë, pronarë të ndërtesave dhe tokave bujqësore. 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë, nga ndërtimet e reja ose ato në proçes legalizimi 

Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronesisë për pasuritë e paluajtshme 

Taksa vjetore e mjeteve të përdorura të transportit rrugor 

Taksa e fjetjes në hotel, bazuar mbi çmimin e fjetjes. 

Taksa për zënie hapësire publike për qëllime biznesi 

Taksa e tabelës për qëllime identifikimi ose reklamimi  

Tarifa vendore të pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit  

Tarifa për shërbime të ofruara nga bashkia 

Të ardhura nga institucione varësie 

Tarifa shfrytëzimi lënde drusore 

Të ardhura të tjera jotatimore, nga veprimtaritë ekonomike, nga qeratë, gjobat, etj. 

Të ardhura nga kontribute dhe sponsorizime të ndryshme. 

 

Në tabelën në vijim paraqitet realizimi i të ardhurave në total dhe zë për zë për vitin 

2015 për të gjitha njësite administrative të bashkisë Shkodër. 

     TE ARDHURAT   E   VETA  
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Bashkia 

Qendër 
Bërdicë Velipojë Postribë Ana Malit Guri Zi Rrethina Dajç Shalë Shosh Pult TOTALI

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 366.808.136 6.062.843  77.385.945  2.863.553  2.199.292  4.371.966  18.182.991   4.246.689  121.103   98.517   346.009   482.687.044 

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 206.883.374 4.578.859  73.050.392  1.788.118  1.715.492  2.809.083  14.371.161   3.308.192  115.843   23.517   135.309   308.779.340 

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogël 68.559.593    2.139.226  1.605.658    641.016     634.692     1.117.073  3.583.147      457.508     -            -         34.731      78.772.644   

Taksa biznesit të vogël (detyrime te kaluara) 541.544         -              -                -              -              -              -                  12.500       1.500        -         -            555.544         

Taksa e Pasurisë së paluajtshme (ndërtesa)61.767.714    1.399.185  9.179.107    306.066     200.250     331.520     1.731.685      594.459     1.800        -         -            75.511.786   

nga biznesi 48.673.248      1.382.185   7.868.107      109.000      108.400      236.500      1.001.355       519.459      -            -         -            59.898.254     

nga familje 13.094.466      17.000        1.311.000      197.066      91.850        95.020        730.330          75.000        1.800         -         -            15.613.532     

Taksa  e tokës bujqësore -                  37.380        10.524           261.448      224.191      258.892      340.180          1.722.815   -            -         -            2.855.430       

Taksa  fjetjes  ne hotel 1.381.004      -              1.348.552    -              -              -              -                  -              -            -         -            2.729.556      

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndërtimi13.710.125    -              55.718.301  -              -              133.612     5.813.543      -              -            -         -            75.375.581   

Taksa e ndikimit nga Legalizimi,Urbanizimi -                  -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            -                  

Taksa kalimit drejtës pronësisë 9.546.390      -              153.450       35.890       -              -              496.155         -              -            -         4.482        10.236.367   

Taksa e DRShTRr për mjetet e përdorura 41.331.396    807.848     600.844       536.853     294.601     965.476     1.975.791      519.110     112.543   23.517   96.096      47.264.075   

Takse zënie hapësira publike 2.179.710      -              4.383.156    -              61.198       -              37.500           -              -            -         -            6.661.564      

Takse tabele 427.697         10.220       37.300          6.845          120             2.510          11.540           1.800          -            -         -            498.032         

Taksa reklame 7.409.552      185.000     13.500          -              270.240     -              372.620         -              -            -         -            8.250.912      

Taksa te tjera 28.649            -              -                -              30.200       -              9.000              -              -            -         -            67.849           

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 138.327.925 1.051.800  4.318.403    1.065.135  483.800     1.407.148  3.752.807      931.897     5.260        75.000   210.700   151.629.875 

Tarife vjetore për pastrimin,heqje mbeturina 88.894.999    889.750     3.907.753    330.000     392.600     570.906     2.064.035      784.388     1.260        -         -            97.835.691   

nga biznesi 54.431.399      863.750      3.353.853      112.500      195.000      493.906      865.985          669.588      1.260         -         -            60.987.241     

nga familje 34.463.600      26.000        553.900         217.500      197.600      77.000        1.198.050       114.800      -            -         -            36.848.450     

Tarife ndriçimi 26.019.054    -              347.250       -              -              1.750          17.800           32.920       -            -         -            26.418.774   

nga biznesi 12.145.991      -              347.250         -              -              1.750          17.800            32.920        -            -         -            12.545.711     

nga familje 13.873.063      -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            13.873.063     

Tarife gjelbërimi 16.089.594    -              -                -              -              1.167          667                 -              -            -         -            16.091.428   

nga biznesi 9.153.459        -              -                -              -              1.167          667                 -              -            -         -            9.155.293       

nga familje 6.936.135        -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            6.936.135       

Tarife për leje shërbimi veterinar 114.090         -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            114.090         

Tarife shërbimi parkim automjete 2.484.005      -              25.000          -              -              -              -                  1.900          -            -         -            2.510.905      

nga mjetet për biznes 1.336.685        -              25.000           -              -              -              -                  1.900          -            -         -            1.363.585       

parking i rezervuar 1.147.320        -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            1.147.320       

Tarife liçensa transporti 615.603         89.450       38.400          140.567     7.500          6.000          180.835         321             -            -         -            1.078.676      

Tarife për liçense karburanti 200.000         -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            200.000         

Tarife shërbimi për Urbanistiken 1.255.000      -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            1.255.000      

Tarife  shërbimi dublikate  arkivi 4.000              -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            4.000              

Tarife shërbimi nga Institucione kult &sport 2.281.150      -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            2.281.150      

Biblioteka 35.000             -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            35.000            

Muzeu Historik 1.886.950        -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            1.886.950       

Teatri Migjeni 105.000           -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            105.000          

Qendra Kulturore Fëmijëve 254.200           -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            254.200          

Tarifa te tjera 3.730              72.600       -                -              83.700       -              1.098.970      -              -            -         -            1.259.000      

Tarife Hapësirë Shfrytëzimi -                  -              -                -              -              -              369.500         -              -            -         -            369.500         

Te tjera tarifa administrative 366.700         -              -                -              -              827.325     21.000           112.368     3.300        75.000   210.700   1.616.393      

Tarife shfrytëzimi lende drusore -                  -              -                594.568     -              -              -                  -              700           -         -            595.268         

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 21.596.837    432.184     17.150          10.300       -              155.735     59.023           6.600          -            -         -            22.277.829   

Te ardhura nga qira 2.111.101      432.184     5.000            -              -              150.000     59.023           -              -            -         -            2.757.308      

qira lokali, ndërtese 2.111.101        -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            2.111.101       

qira  trualli -                  432.184      -                -              -              150.000      -                  -              -            -         300.000     882.184          

qira  toke bujqësore -                  -              -                -              -              -              59.023            -              -            -         -            59.023            

Te ardhura nga tendera 5.000              -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            5.000              

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) 54.000            -              -                10.300       -              5.735          -                  6.600          -            -         -            76.635           

Te ardhura nga shitje pulla (pjesëmarrja  %) 360.035         -              12.150          -              -              -              -                  -              -            -         -            372.185         

Te ardhura nga bursa (shkollat) 263.795         -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            263.795         

Te ardhura nga kopshtet 8.942.040      -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            8.942.040      

Te ardhura nga çerdhet 3.542.493      -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            3.542.493      

Te ardhura nga kundërvajtje administrative 6.165.703      -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            6.165.703      

gjobe për mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore 4.649.403        -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            4.649.403       

gjoba Policia bashkiake 66.300             -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            66.300            

gjoba nga Inspektoriati Ndërtimit Vendor 1.450.000        -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            1.450.000       

Dokumenta strehimi 9.800              -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            9.800              

Te tjera jo tatimore 142.870         -              -                -              -              -              -                  -              -            -         -            142.870         

Realizimi  i të ardhurave v. 2015
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ANALIZA E PESHËS SPECIFIKE TË NJËSIVE ADMINISTRATIVE  
 

Në totalin prej 482.687.044 të 

të ardhurave të Bashkisë 

Shkodër për vitin 2015, 

366.808.136 Lekë, ose 76 % 

e tyre janë realizuar nga 

Njësia Qendër (zona qytet). 

Një pjesë e konsiderueshme 

e të ardhurave është 

realizuar nga Njësia 

Administrative Velipojë me 16 

% të totalit, si dhe nga NJësia 

Administrative Rrethina me 

4% të totalit.  

Seicila nga Njësitë e tjera 

administrative kanë mbuluar 

më pak se 1% të totalit të të 

ardhurave të vitit 2015 të 

bashkisë Shkodër. 

Ngarkesa sipas kategorive të veçanta të të ardhurave për secilën Njësi: 

Për kategorinë të ardhura nga taksat 

vendore ngarkesa kryesore mbulohet 

nga Njësia Qendër me 67%, Njësia 

Velipojë me 24% dhe Njësia Rrethina 

me 5% 

Për kategorinë të ardhura nga taksat 

vendore ngarkesa kryesore mbulohet 

nga Njësia Qendër me 67%, Njësia 

Velipojë me 24% dhe Njësia Rrethina 

me 5% 

Për kategorinë të ardhura nga të ardhura 

jotatimore ngarkesa mbulohet me 97% 

nga Njësia Qendër. 
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ANALIZA E PESHËS SPECIFIKE SIPAS LLOJIT TË ARDHURAVE .   

LLOJET E TE ARDHURAVE
 Bashkia 

Qendër 
Bërdicë Velipojë Postribë Ana Malit Guri Zi Rrethina Dajç Shalë Shosh Pult TOTALI

 Pesha 

specifike 

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogël 68.559.593 2.139.226 1.605.658    641.016   634.692     1.117.073 3.583.147 457.508     -          -        34.731    78.772.644 16%

Taksa biznesit të vogël (detyrime te kaluara) 541.544       -              -                -            -              -              -              12.500       1.500      -        -          555.544       0%

Taka e nderteses nga biznesi 48.673.248 1.382.185 7.868.107    109.000   108.400     236.500     1.001.355 519.459     -          -        -          59.898.254 12%

Taksa e banimit nga familje 13.094.466 17.000       1.311.000    197.066   91.850        95.020       730.330     75.000       1.800      -        -          15.613.532 3%

Taksa  e tokës bujqësore -                37.380       10.524         261.448   224.191     258.892     340.180     1.722.815 -          -        -          2.855.430    1%

Taksa  fjetjes  ne hotel 1.381.004    -              1.348.552    -            -              -              -              -              -          -        -          2.729.556    1%

Taksa ndikimit ne infrastrukture 13.710.125 -              55.718.301 -            -              133.612     5.813.543 -              -          -        -          75.375.581 16%

Taksa kalimit drejtës pronësisë 9.546.390    -              153.450       35.890      -              -              496.155     -              -          -        4.482      10.236.367 2%

Taksa e DRShTRr për mjetet e përdorura 41.331.396 807.848     600.844       536.853   294.601     965.476     1.975.791 519.110     112.543 23.517  96.096    47.264.075 10%

Takse zënie hapësira publike 2.179.710    -              4.383.156    -            61.198        -              37.500       -              -          -        -          6.661.564    1%

Takse tabele 427.697       10.220       37.300         6.845        120             2.510         11.540       1.800         -          -        -          498.032       0%

Taksa reklame 7.409.552    185.000     13.500         -            270.240     -              372.620     -              -          -        -          8.250.912    2%

Taksa te tjera 28.649         -              -                -            30.200        -              9.000         -              -          -        -          67.849         0%

Tarife pastrimi nga biznesi 54.431.399 863.750     3.353.853    112.500   195.000     493.906     865.985     669.588     1.260      -        -          60.987.241 13%

tarife pastrimi nga familje 34.463.600 26.000       553.900       217.500   197.600     77.000       1.198.050 114.800     -          -        -          36.848.450 8%

Tarife ndriçimi nga biznesi 12.145.991 -              347.250       -            -              1.750         17.800       32.920       -          -        -          12.545.711 3%

Tarife ndriçimi nga familje 13.873.063 -              -                -            -              -              -              -              -          -        -          13.873.063 3%

Tarife gjelberimi nga biznesi 9.153.459    -              -                -            -              1.167         667             -              -          -        -          9.155.293    2%

Tarife gjelberimi nga familje 6.936.135    -              -                -            -              -              -              -              -          -        -          6.936.135    1%

Tarife për leje shërbimi veterinar 114.090       -              -                -            -              -              -              -              -          -        -          114.090       0%

Tarife shërbimi parkim automjete 2.484.005    -              25.000         -            -              -              -              1.900         -          -        -          2.510.905    1%

Tarife liçensa transporti 615.603       89.450       38.400         140.567   7.500          6.000         180.835     321             -          -        -          1.078.676    0%

Tarife për liçense karburanti 200.000       -              -                -            -              -              -              -              -          -        -          200.000       0%

Tarife shërbimi për Urbanistiken 1.255.000    -              -                -            -              -              -              -              -          -        -          1.255.000    0%

Tarife shërbimi nga Institucione kult &sport 2.281.150    -              -                -            -              -              -              -              -          -        -          2.281.150    0%

Tarifa te tjera 374.430       72.600       -                594.568   83.700        827.325     1.489.470 112.368     4.000      75.000  210.700 3.844.161    1%

Te ardhura jotatimore nga qira 2.111.101    432.184     5.000            -            -              150.000     59.023       -              -          -        -          2.757.308    1%

Të ardhura jotatimore të tjera 835.500       -              12.150         10.300      -              5.735         -              6.600         -          -        -          870.285       0%

Te ardhura nga kopshtet 8.942.040    -              -                -            -              -              -              -              -          -        -          8.942.040    2%

Te ardhura nga çerdhet 3.542.493    -              -                -            -              -              -              -              -          -        -          3.542.493    1%

Te ardhura nga kundërvajtje administrative 6.165.703    -              -                -            -              -              -              -              -          -        -          6.165.703    1%  

Nëse analizohen 

burimet e të 

ardhurave të 

Bashkisë Shkodër 

për vitin 2015, 

vihet re se zërat 

kryesorë të të 

ardhurave janë 

Tatim Fitimi i 

thjeshtuar, me 

16% të totalit të të 

ardhurave, Taksa 

e ndërtesave për 

qëllime biznesi me 

12%, Taksa e 

ndikimit në 

infrastrukturë me 

16%, Taksa e 

mjeteve të 

përdorura me 

10%, Tarifa nga 

biznesi për 

pastrimin me 

13%, Tarifa nga 
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familjet për pastrimin me 8%, tarifa nga bizneset për ndriçimin me 3% dhe Tarifa nga 

familjet për ndriçimin me 3% të totalit vjetor të të ardhurave. 

REALIZIMI  I  TË ARDHURAVE NË LIDHJE ME PLANIN  

ANALIZA E 6/MUJORIT TË PARE :  

BASHKIA SHKODËR (NJËSIA QENDËR) 

Bashkia Shkodër (qendër) për periudhën janar-qershor 2015 ka realizuar te ardhura 

totale me një vlere prej 204.364.332 Leke,  me një tejkalim të planit të të ardhurave 

prej 16.670.332 Leke ose 109% të tij. Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar 

me 103 %, te ardhurat nga tarifat vendore me 116 %, ndërsa te ardhurat jotatimore 

janë realizuar me 107% te planit 6/mujor.  

LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 

 Realizimi Janar-

Qershor 

 Realizimi i planit 

6/mujor 

 Realizimi në 

perqindje 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 187.694.000 204.364.332 16.670.332 109%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 96.643.000 99.557.423 2.914.423 103%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 80.496.000 93.487.620 12.991.620 116%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 10.555.000 11.319.289 764.289 107%

 Bashkia Shkodër (Njësia Qendër)

Janar - Qershor 2015

 

Paraqitja grafike e të ardhurave sipas llojit për periudhën janar-qershor 2015 
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Planit për 6/mujorin e parë të vitit 2015 është realizuar kryesisht nga: 

të ardhurat nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël, me realizim 136% të 

planifikimit 

të ardhura nga taksa e pasurisë së paluajtshme, me realizim 115% të planifikimit 
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e ardhurat nga taksa e ndikimit ne infrastrukture për ndërtimet e reja dhe ato ne 

proçes legalizimi, me një realizim prej 24% te planifikimit. 

të ardhura nga taksa e fjetjes ne hotel, me realizim 118% të planifikimit 

të ardhura nga taksa e kalimit te drejtës se pronësisë, me realizim 128% te 

planifikimit 

të ardhurat nga taksa e mjeteve të përdorura, me realizim 141% të planifikimit 

të ardhurat nga taksa e zënies se hapësirës publike, me realizim 131% të planifikimit 

të ardhurat nga taksa e tabelës për qëllime reklamimi, me realizim 123% të 

planifikimit 

të ardhurat nga tarifa e pastrimit, me realizim 113% të planifikimit 

të ardhurat nga tarifa e ndriçimit, me realizim 118% të planifikimit 

të ardhurat nga tarifa e gjelbërimit, me realizim 116% të planifikimit. 

 

 

Tabela e mëposhtme paraqet në mënyre të detajuar sipas zërave të veçantë 

realizimin e të ardhurave ne lidhje me planin 6/mujor. 
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 

 Realizimi Janar-

Qershor 

 Realizimi i planit 

6/mujor 

Realizimi në 

perqindje

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 187.694.000 204.364.332 16.670.332 109%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 96.643.000 99.557.423 2.914.423 103%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogël 15.780.000 21.394.562 5.614.562 136%

Taksa biznesit të vogël (detyrime te kaluara) 0 275.953 275.953 100%

Taksa e Pasurisë së paluajtshme (ndërtesa) 38.406.000 44.318.269 5.912.269 115%

nga biznesi 32.296.000 37.554.295 5.258.295 116%

nga familje 6.110.000 6.763.974 653.974 111%

Taksa  fjetjes  ne hotel 249.000 293.488 44.488 118%

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndërtimi 8.276.000 5.257.606 -3.018.394 64%

Taksa e ndikimit nga Legalizimi,Urbanizimi 13.200.000 0 -13.200.000 0%

Taksa kalimit drejtës pronësisë 4.149.000 5.296.750 1.147.750 128%

Taksa e DRShTRr për mjetet e përdorura 12.292.000 17.278.511 4.986.511 141%

Takse zënie hapësira publike 542.000 708.930 166.930 131%

Takse tabele 173.000 346.740 173.740 200%

Taksa reklame 3.576.000 4.386.614 810.614 123%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 80.496.000 93.487.620 12.991.620 116%

Tarife vjetore për pastrimin,heqje mbeturina 54.615.000 61.895.657 7.280.657 113%

nga biznesi 39.995.000 45.675.536 5.680.536 114%

nga familje 14.620.000 16.220.121 1.600.121 111%

Tarife ndriçimi 14.290.000 16.873.446 2.583.446 118%

nga biznesi 8.632.000 10.402.374 1.770.374 121%

nga familje 5.658.000 6.471.072 813.072 114%

Tarife gjelbërimi 9.823.000 11.350.707 1.527.707 116%

nga biznesi 6.697.000 8.115.352 1.418.352 121%

nga familje 3.126.000 3.235.355 109.355 103%

Tarife për leje shërbimi veterinar 17.000 0 -17.000 0%

Tarife shërbimi parkim automjete 622.000 1.446.881 824.881 233%

nga mjetet për biznes 597.000 1.105.001 508.001 185%

parking i rezervuar 25.000 341.880 316.880 1368%

Tarife liçensa transporti 331.000 425.199 94.199 128%

Tarife shërbimi për Urbanistiken 0 767.000 767.000 100%

Tarife  shërbimi dublikate  arkivi 18.000 3.000 -15.000 17%

Tarife shërbimi nga Institucione kult &sport 780.000 722.000 -58.000 93%

Biblioteka 0 5.000 5.000 100%

Muzeu Historik 505.000 612.000 107.000 121%

Teatri Migjeni 240.000 105.000 -135.000 44%

Qendra Kulturore Fëmijëve 20.000 0 -20.000 0%

Pallati  Sportit 15.000 0 -15.000 0%

Tarifa te tjera 0 3.730 3.730 100%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 10.555.000 11.319.289 764.289 107%

Te ardhura nga qira 986.000 295.422 -690.578 30%

qira lokali, ndërtese 986.000 295.422 -690.578 30%

Te ardhura nga tendera 0 5.000 5.000 100%

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) 200.000 24.000 -176.000 12%

Te ardhura nga shitje pulla (pjesëmarrja  %) 0 129.600 129.600 100%

Te ardhura nga bursa (shkollat) 100.000 166.036 66.036 166%

Te ardhura nga kopshtet 2.840.000 5.147.723 2.307.723 181%

Te ardhura nga çerdhet 2.035.000 1.935.529 -99.471 95%

Te ardhura nga kundërvajtje administrative 4.394.000 3.612.079 -781.921 82%

gjobe për mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore 1.783.000 2.485.779 702.779 139%

gjobe nga kontrolle dhe inspektime 176.000 0 -176.000 0%

gjoba Policia bashkiake 200.000 26.300 -173.700 13%

gjoba nga Inspektoriati Ndërtimit Vendor 2.235.000 1.100.000 -1.135.000 49%

Dokumenta strehimi 0 3.900 3.900 100%

Bashkia Shkodër (Njësia qendër)

Janar - Qershor 2015
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ISH-KOMUNAT (NJËSITË ADMINISTRATIVE ) 

Çdo komune ka planifikuar të ardhurat e veta buxhetore të vitit 2015 në bazë mujore 

dhe vjetore, dhe ka administruar vetë realizimin e tyre për 6/mujorin e pare.  

Krahasuar me planin e vitit, realizimi i të ardhurave për 6/mujorin e parë nga 10 ish-

komunat është 26%. 

Duke u krahasuar me planifikimin 6/mujor, totali i realizmit të të ardhurave për 10 

Njësitë Administrative për këtë periudhë ka një diference prej 51.813 .921 lekë në 

raport me planin. Diferenca kryesore krijohet nga mosrealizimi me 52% me vlerë 

35.145.545 Lekë të të ardhurave nga taksa vendore.  

Vihet re se për komunat të ardhurat nga taksat vendore zënë peshën kryesore prej 

83% të të ardhurave të veta, ndërsa të ardhurat nga tarifat vendore dhe tarifat e tjera 

zënë se bashku 17% të tyre.  

LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 

 Realizimi Janar-

Qershor 

Realizimi i planit 

6/mujor

 Realizimi në 

perqindje 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 108.498.544 56.685.623 -51.812.921 52%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 81.927.364 46.781.910 -35.145.454 57%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 23.799.660 9.222.721 -14.576.939 39%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 2.771.520 680.992 -2.090.528 25%

Ish-Komuna ( 10 Njësi )

Janar - Qershor 2015

 

Paraqitja grafike e të ardhurave sipas llojit për periudhën janar-qershor 2015 
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Ne mënyrë te përmbledhur për të gjithë ish-komunat bashkë, efekt të dukshëm në 

mosrealizimin e planit të 6/mujorit kanë:  
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të ardhurat nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël, me realizim 38% të 

planifikimit 

të ardhurat nga taksa e pasurisë se paluajtshme, me realizim 20% të planifikimit 

të ardhurat nga taksa e tokës bujqësore, me realizim 16% të planifikimit 

të ardhurat nga tarifa e pastrimit, me realizim 31% të planifikimit 

të ardhurat jotatimore nga qiraja, me realizim 32% të planifikimit 

 

 

Tabela e mëposhtme paraqet në mënyrë të detajuar sipas zërave të veçantë 

realizimin e te ardhurave ne lidhje me planin 6/mujor.  
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 

 Realizimi Janar-

Qershor 

 Realizimi i planit 

6/mujor 

Realizimi në 

perqindje

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 108.498.544 56.685.623 -51.812.921 52%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 81.927.364 46.781.910 -35.145.454 57%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogël 8.312.500 3.197.340 -5.115.160 38%

Taksa biznesit të vogël (detyrime te kaluara) 0 14.000 14.000 100%

Taksa e Pasurisë së paluajtshme (ndërtesa) 21.560.835 4.246.078 -17.314.757 20%

nga biznesi 13.830.040 3.148.412 -10.681.628 23%

nga familje 2.429.310 1.095.866 -1.333.444 45%

Taksa  e tokës bujqësore 10.390.846 1.694.837 -8.696.009 16%

Taksa  fjetjes  ne hotel 600.000 20.422 -579.578 3%

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndërtimi 28.085.000 27.308.639 -776.361 97%

Taksa e ndikimit nga Legalizimi,Urbanizimi 2.800.000 0 -2.800.000 0%

Taksa kalimit drejtës pronësisë 675.000 689.977 14.977 102%

Taksa e DRShTRr për mjetet e përdorura 5.208.043 5.932.679 724.636 114%

Takse zënie hapësira publike 2.650.000 2.777.668 127.668 105%

Takse tabele 405.140 33.210 -371.930 8%

Taksa reklame 1.240.000 827.860 -412.140 67%

Taksë vendore përkohshme 0 39.200 39.200 100%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 23.799.660 9.222.721 -14.576.939 39%

Tarife vjetore për pastrimin,heqje mbeturina 17.483.260 5.447.208 -12.036.052 31%

nga biznesi 8.490.132 3.359.158 -5.130.974 40%

nga familje 5.462.128 2.088.050 -3.374.078 38%

Tarife ndriçimi 240.000 103.500 -136.500 43%

nga biznesi 240.000 103.500 -136.500 43%

Tarife gjelbërimi 70.000 0 -70.000 0%

nga biznesi 70.000 0 -70.000 0%

Tarife për leje shërbimi veterinar 25.000 0 -25.000 0%

Tarife shërbimi parkim automjete 80.000 25.000 -55.000 31%

nga mjetet për biznes 60.000 0 -60.000 0%

Tarife liçensa transporti 971.500 346.750 -624.750 36%

Tarife për liçense karburanti 50.000 0 -50.000 0%

Tarife  shërbimi dublikate  arkivi 130.000 0 -130.000 0%

Tarifa te tjera 3.020.000 1.255.270 -1.764.730 42%

Tarife Hapësirë Shfrytëzimi 530.000 369.500 -160.500 70%

Te tjera tarifa administrative 643.800 1.228.693 584.893 191%

Tarife shfrytëzimi lende drusore 556.100 446.800 -109.300 80%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 2.771.520 680.992 -2.090.528 25%

Te ardhura nga qira 2.021.520 646.207 -1.375.313 32%

qira  trualli 244.770 882.184 637.414 360%

qira  toke bujqësore 1.648.000 59.023 -1.588.977 4%

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) 0 22.635 22.635 100%

Te ardhura nga shitje pulla (pjesëmarrja  %) 0 12.150 12.150 100%

Te tjera jo tatimore 400.000 0 -400.000 0%

Te ardhura nga grante te brendshme 350.000 0 -350.000 0%

Ish-Komuna ( 10 Njësi )

Janar - Qershor 2015

 

 

Ne vijim tabela në përqindje e realizimit të të ardhurave në raportit me planifikimin e 

6/mujorit të parë të vitit 2015, për çdo komunë. 
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LLOJET E TE ARDHURAVE
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TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 56% 55% 72% 85% 23% 80% 19% 50% 39% 38% 52%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 49% 64% 93% 101% 19% 87% 18% 50% 16% 78% 57%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 59% 16% 53% 61% 43% 61% 22% 50% 75% 39%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 301% 21% 0% 8% 0% 0% 0% 25%

Janar - Qershor 2015, Realizimi i planit 6/mujor i shprehur në përqindje

 

ANALIZA E BASHKISË SHKODËR (11  NJËSI) 

Shkrirja dhe bashkimi i planeve dhe realizimeve të të ardhurave të 10 ish-komunave 

dhe Bashkisë Shkodër paraqitet në tabelën e mëposhtme. 

 Plani Janar 

Qershor 

 Realizimi Janar-

Qershor 

 Realizimi i planit 

6/mujor 

 Realizimi në 

perqindje 

Bashkia Shkodër, Njësia Qendër 187.694.000 204.364.332 16.670.332 109%

Ish-Komunat                      (10 Njësi) 108.498.544 56.685.623 -51.812.921 52%

Bashkia                  ( gjithsej 11 Njësi) 296.192.544 261.049.955 -35.142.589 88%

 

Pas shkrirjes së planit dhe realizimit të Njësisë Qendër me planet dhe realizimet e 10 

Njësive Administrative (ish-komuna) në një të vetëm, mosrealzimi i të ardhurave nga 

10 ish-komunat shkaktoi efekt në të ardhurat totale për 6/mujorin e parë te vitit 2015, 

duke ulur realizimin e planit te Bashkise Qendër nga 109%, ne 88%.  

LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 

 Realizimi Janar-

Qershor 

 Realizimi i planit 

6/mujor 

 Realizimi në 

perqindje 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 296.192.544 261.049.955 -35.142.589 88%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 178.570.364 146.339.333 -32.231.031 82%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 104.295.660 102.710.341 -1.585.319 98%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 13.326.520 12.000.281 -1.326.239 90%

Bashkia Shkoder ( 11 Njësi )

Janar - Qershor 2015

 

Diferenca më e madhe në të ardhurat nga komunat vihet re tek taksat vendore, me 

një vlere prej 35.145.454 Leke. Kjo diferencë zbutet nga pas bashkimit me Bashkinë 

Shkodër (njësi qendër), dhe kap një vlere absolute 32.231.031, por gjithsesi zë 88% 

te mosrealizimit te planit për 6/mujorin e pare te vitit 2015.  
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Tabela në vijim paraqet zë për zë planifikimin dhe realizimin e të ardhurave për 

6/mujorin e pare për gjithë Bashkinë me 11 Njësi Administrative.  
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 

 Realizimi Janar-

Qershor 

 Realizimi i planit 

6/mujor 

Realizimi në 

perqindje

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 296.192.544 261.049.955 -35.142.589 88%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 178.570.364 146.339.333 -32.231.031 82%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogël 24.092.500 24.591.902 499.402 102%

Taksa biznesit të vogël (detyrime te kaluara) 0 289.953 289.953 100%

Taksa e Pasurisë së paluajtshme (ndërtesa) 59.966.835 48.564.347 -11.402.488 81%

nga biznesi 46.126.040 40.702.707 -5.423.333 88%

nga familje 8.539.310 7.859.840 -679.470 92%

Taksa  e tokës bujqësore 10.390.846 1.694.837 -8.696.009 16%

Taksa  fjetjes  ne hotel 849.000 313.910 -535.090 37%

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndërtimi 36.361.000 32.566.245 -3.794.755 90%

Taksa e ndikimit nga Legalizimi,Urbanizimi 16.000.000 0 -16.000.000 0%

Taksa kalimit drejtës pronësisë 4.824.000 5.986.727 1.162.727 124%

Taksa e DRShTRr për mjetet e përdorura 17.500.043 23.211.190 5.711.147 133%

Takse zënie hapësira publike 3.192.000 3.486.598 294.598 109%

Takse tabele 578.140 379.950 -198.190 66%

Taksa reklame 4.816.000 5.214.474 398.474 108%

Taksë vendore përkohshme 0 39.200 39.200 100%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 104.295.660 102.710.341 -1.585.319 98%

Tarife vjetore për pastrimin,heqje mbeturina 72.098.260 67.342.865 -4.755.395 93%

nga biznesi 48.485.132 49.034.694 549.562 101%

nga familje 20.082.128 18.308.171 -1.773.957 91%

Tarife ndriçimi 14.530.000 16.976.946 2.446.946 117%

nga biznesi 8.872.000 10.505.874 1.633.874 118%

nga familje 5.658.000 6.471.072 813.072 114%

Tarife gjelbërimi 9.893.000 11.350.707 1.457.707 115%

nga biznesi 6.767.000 8.115.352 1.348.352 120%

nga familje 3.126.000 3.235.355 109.355 103%

Tarife për leje shërbimi veterinar 42.000 0 -42.000 0%

Tarife shërbimi parkim automjete 702.000 1.471.881 769.881 210%

nga mjetet për biznes 657.000 1.105.001 448.001 168%

parking i rezervuar 25.000 341.880 316.880 1368%

Tarife liçensa transporti 1.302.500 771.949 -530.551 59%

Tarife për liçense karburanti 50.000 0 -50.000 0%

Tarife shërbimi për Urbanistiken 0 767.000 767.000 100%

Tarife  shërbimi dublikate  arkivi 148.000 3.000 -145.000 2%

Tarife shërbimi nga Institucione kult &sport 780.000 722.000 -58.000 93%

Biblioteka 0 5.000 5.000 100%

Muzeu Historik 505.000 612.000 107.000 121%

Teatri Migjeni 240.000 105.000 -135.000 44%

Qendra Kulturore Fëmijëve 20.000 0 -20.000 0%

Pallati  Sportit 15.000 0 -15.000 0%

Tarifa te tjera 3.020.000 1.259.000 -1.761.000 42%

Tarife Hapësirë Shfrytëzimi 530.000 369.500 -160.500 70%

Te tjera tarifa administrative 643.800 1.228.693 584.893 191%

Tarife shfrytëzimi lende drusore 556.100 446.800 -109.300 80%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 13.326.520 12.000.281 -1.326.239 90%

Te ardhura nga qira 3.007.520 941.629 -2.065.891 31%

qira lokali, ndërtese 1.034.750 295.422 -739.328 29%

qira  trualli 244.770 882.184 637.414 360%

qira  toke bujqësore 1.648.000 59.023 -1.588.977 4%

Te ardhura nga tendera 0 5.000 5.000 100%

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) 200.000 46.635 -153.365 23%

Te ardhura nga shitje pulla (pjesëmarrja  %) 0 141.750 141.750 100%

Te ardhura nga bursa (shkollat) 100.000 166.036 66.036 166%

Te ardhura nga kopshtet 2.840.000 5.147.723 2.307.723 181%

Te ardhura nga çerdhet 2.035.000 1.935.529 -99.471 95%

Te ardhura nga kundërvajtje administrative 4.394.000 3.612.079 -781.921 82%

gjobe për mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore 1.783.000 2.485.779 702.779 139%

gjobe nga kontrolle dhe inspektime 176.000 0 -176.000 0%

gjoba Policia bashkiake 200.000 26.300 -173.700 13%

gjoba nga Inspektoriati Ndërtimit Vendor 2.235.000 1.100.000 -1.135.000 49%

Dokumenta strehimi 0 3.900 3.900 100%

Bashkia Shkodër (11 Njësi)

Janar - Qershor 2015
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Grafiku i përgjithshëm i planifikimit dhe realizimit periudha janar-qershor 2015 për 

Bashkinë Shkodër dhe ish- Komunat, si dhe totali pas bashkimit të tyre. 

 

Pasqyra në vijim paraqet planin dhe realizimin e të ardhurave për 6/mujorin e pare 

për çdo njësi administrative. 

NJËSIA
 Plani Janar 

Qershor 

 Realizimi Janar-

Qershor 

 Realizimi i planit 

6/mujor 

 Realizimi në 

perqindje 

SHKODËR 187.694.000 204.364.332 16.670.332 109%

BËRDICË 7.107.010 3.983.372 -3.123.638 56%

VELIPOJË 49.840.000 27.505.756 -22.334.244 55%

POSTRIBË 3.219.400 2.329.254 -890.146 72%

ANA MALIT 2.000.000 1.706.123 -293.877 85%

GURI ZI 15.120.000 3.413.271 -11.706.729 23%

RRETHINA 18.950.000 15.108.342 -3.841.658 80%

DAJÇ 11.063.900 2.108.607 -8.955.293 19%

SHALË 121.103 121.103 0 100%

SHOSH 250.000 98.517 -151.483 39%

PULT 827.131 311.278 -515.853 38%

BASHKIA SHKODËR ( 11 NJËSI ) 296.192.544 261.049.955 -35.142.589 88%

Bashkia Shkodër 

Janar - Qershor 2015

 

Grafiku i planifikimit dhe realizimit të të ardhurave për 6/mujorin e parë për secilën 

njësi. 
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ANALIZA E TË ARDHURAVE,  VITI  2015 

NJËSIA QENDËR  

Bashkia Shkodër (qendër) për vitin 2015 ka realizuar te ardhura totale me një vlere 

prej 366.808.136 Leke,  me realizim 99% të planit të të ardhurave.  

Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar me 95 %, te ardhurat nga tarifat 

vendore me 107 %, ndërsa te ardhurat jotatimore janë realizuar me 99% te planit 

vjetor.  

LLOJET E TE ARDHURAVE  Plani  Realizimi 
 Realizimi i planit 

vjetor 

 Realizimi në 

perqindje 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 370.140.000 366.808.136 -3.331.864 99%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 218.900.000 206.883.374 -12.016.626 95%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 129.340.000 138.327.925 8.987.925 107%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 21.900.000 21.596.837 -303.163 99%

 Bashkia Shkodër (Njësia Qendër)

Viti 2015

 

Paraqitja grafike e të ardhurave sipas llojit, viti 2015. 
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Zërat kryesorë të të ardhurave që kanë ndikuar në realizimin e planit të vitit 2015 

janë: 

Të ardhurat nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël, që administrohet nga 

Drejtoria Rajonale Tatimore ne rolin e agjentit tatimor, me realizim prej 130% të 

planifikimit. Tejkalimi ka ardhur si rezultat i zgjerimit të bazës taksapaguese. 

Të ardhura nga taksa e ndërtesës për qëllime biznesi, që administrohet nga Bashkia 

Shkodër, me realizim prej 136% të planifikimit. Tejkalimi ka ardhur si rezultat i 

rivlerësimit të sipërfaqeve bazë të ndërtesave taksapaguese dhe uljes së numrit të 

debitorëve. 

Të ardhura nga taksa e banesës, që administrohet nga Ndërmarrja e Ujësjellës 

Kanalizime në rolin e agjentit tatimor, me një realizim 101% te planifikimit. Tejkalimi 

ka ardhur si rezultat i zgjerimit të bazës taksapaguese dhe uljes së numrit të 

debitorëve. 

Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe ato në 

proçes legalizimi, që administrohet nga Bashkia Shkodër, me një realizim 19% te 

planifikimit. Mosrealizimi ka ardhur nga rënia e numrit të ndërtimeve të reja dhe rritja 

e numrit të debitorëve me objekte në legalizim. 

Të ardhura nga taksa e kalimit te drejtës së pronësisë, qe administrohet nga 

ZRRrPP-ja në rolin e agjentit tatimor, me realizim 95% te planifikimit. Mosrealizimi ka 

ardhur si rezultat i rënies gjatë vitit të numrit të përgjithshëm të aplikimeve për 

tjetërsimin e pronave. 

Të ardhurat nga taksa e mjeteve të përdorura, që administrohet nga Drejtoria 

Rajonale e  Transportit Rrugor në rolin e agjentit tatimor, me realizim 159% të 

planifikimit. Tejkalimi ka ardhur si rezultat i rritjes gjatë vitit të numrit të automjeteve 

që kryejnë regjistrimin vjetor. 

Të ardhurat nga taksa e tabelës për qëllime reklamimi, që administrohet nga Bashkia 

Shkodër, me realizim 120% të planifikimit. Tejkalimi ka ardhur si rezultat i zgjerimit të 

bazës taksapaguese dhe uljes së numrit të debitorëve. 
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Të ardhurat nga biznesi, që administrohen nga Bashkia Shkodër, për tarifën e 

pastrimit, me realizim 103% të planifikimit, për tarifën e ndriçimit, me realizim 106% 

të planifikimit, për tarifën e gjelbërimit, me realizim 103% të planifikimit. Tejkalimi ka 

ardhur si rezultat i zgjerimit të bazës taksapaguese dhe uljes së numrit të debitorëve. 

Të ardhurat nga familjet, që administrohen nga Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizime 

në rolin e agjentit tatimor, për tarifën e pastrimit, me realizim 111% të planifikimit, për 

tarifën e ndriçimit, me realizim 10% të planifikimit, për tarifën e gjelbërimit, me 

realizim 102% të planifikimit. Tejkalimi ka ardhur si rezultat i zgjerimit të bazës 

taksapaguese dhe uljes së numrit të debitorëve. 

 

 

Tejkalimi i planit në zërat kryesore në të ardhurat e Bashkisë ka ardhur si rezultat i 

zgjerimit të bazës taksapaguese, uljes ndjekjes dhe uljes së numrit të debitorëve, 

bashkëpunimit me agjentet tatimorë, sensibilizimit te taksapaguesit. 

 

Tabela ne vijim paraqet në mënyrë të detajuar zërat e veçantë të të ardhurave të vitit 

2015 
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LLOJET E TE ARDHURAVE  Plani  Realizimi 
 Realizimi i planit 

v. 2015 

Realizimi në 

perqindje

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 370.140.000 366.808.136 -3.331.864 99%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 218.900.000 206.883.374 -12.016.626 95%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogël 52.600.000 68.559.593 15.959.593 130%

Taksa biznesit të vogël (detyrime te kaluara) 0 541.544 541.544 100%

Taksa e Pasurisë së paluajtshme (ndërtesa) 48.800.000 61.767.714 12.967.714 127%

nga biznesi 35.800.000 48.775.253 12.975.253 136%

nga familje 13.000.000 13.100.466 100.466 101%

Taksa  fjetjes  ne hotel 900.000 1.381.004 481.004 153%

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndërtimi 40.000.000 13.710.125 -26.289.875 34%

Taksa e ndikimit nga Legalizimi,Urbanizimi 33.000.000 0 -33.000.000 0%

Taksa kalimit drejtës pronësisë 10.000.000 9.546.390 -453.610 95%

Taksa e DRShTRr për mjetet e përdorura 26.000.000 41.331.396 15.331.396 159%

Takse zënie hapësira publike 1.000.000 2.179.710 1.179.710 218%

Takse tabele 400.000 427.697 27.697 107%

Taksa reklame 6.200.000 7.409.552 1.209.552 120%

Taksa te tjera 0 28.649 28.649 100%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 129.340.000 138.327.925 8.987.925 107%

Tarife vjetore për pastrimin,heqje mbeturina 83.900.000 88.894.999 4.994.999 106%

nga biznesi 52.900.000 54.431.399 1.531.399 103%

nga familje 31.000.000 34.463.600 3.463.600 111%

Tarife ndriçimi 23.400.000 26.019.054 2.619.054 111%

nga biznesi 11.500.000 12.198.461 698.461 106%

nga familje 11.900.000 13.873.063 1.973.063 117%

Tarife gjelbërimi 15.700.000 16.089.594 389.594 102%

nga biznesi 8.900.000 9.155.293 255.293 103%

nga familje 6.800.000 6.936.135 136.135 102%

Tarife për leje shërbimi veterinar 200.000 114.090 -85.910 57%

Tarife shërbimi parkim automjete 2.300.000 2.484.005 184.005 108%

nga mjetet për biznes 800.000 1.336.685 536.685 167%

parking i rezervuar 1.500.000 1.147.320 -352.680 76%

Tarife liçensa transporti 700.000 615.603 -84.397 88%

Tarife për liçense karburanti 300.000 200.000 -100.000 67%

Tarife shërbimi për Urbanistiken 0 1.255.000 1.255.000 100%

Tarife  shërbimi dublikate  arkivi 40.000 4.000 -36.000 10%

Tarife shërbimi nga Institucione kult &sport 2.800.000 2.281.150 -518.850 81%

Biblioteka 0 35.000 35.000 100%

Muzeu Historik 2.000.000 1.886.950 -113.050 94%

Teatri Migjeni 600.000 105.000 -495.000 18%

Qendra Kulturore Fëmijëve 100.000 254.200 154.200 254%

Pallati  Sportit 100.000 0 -100.000 0%

Tarifa te tjera 0 3.730 3.730 100%

Te tjera tarifa administrative 0 366.700 366.700

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 21.900.000 21.596.837 -303.163 99%

Te ardhura nga qira 2.700.000 2.111.101 -588.899 78%

qira lokali, ndërtese 2.700.000 2.111.101 -588.899 78%

Te ardhura nga tendera 0 5.000 5.000 100%

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) 200.000 54.000 -146.000 27%

Te ardhura nga shitje pulla (pjesëmarrja  %) 0 360.035 360.035 100%

Te ardhura nga bursa (shkollat) 500.000 263.795 -236.205 53%

Te ardhura nga kopshtet 7.200.000 8.942.040 1.742.040 124%

Te ardhura nga çerdhet 4.000.000 3.542.493 -457.507 89%

Te ardhura nga kundërvajtje administrative 7.300.000 6.165.703 -1.134.297 84%

gjobe për mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore 3.000.000 4.649.403 1.649.403 155%

gjobe nga kontrolle dhe inspektime 300.000 0 -300.000 0%

gjoba Policia bashkiake 1.000.000 66.300 -933.700 7%

gjoba nga Inspektoriati Ndërtimit Vendor 3.000.000 1.450.000 -1.550.000 48%

Dokumenta strehimi 0 9.800 9.800 100%

Bashkia Shkodër (Njësia qendër)

Viti 2015
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NJËSITË ADMINISTRATIVE  

 

Çdo komune ka planifikuar të ardhurat e veta buxhetore të vitit 2015, si dhe ka 

administruar vetë realizimin e tyre për 6/mujorin e pare.  

Vihet re se për komunat të ardhurat vjetore nga taksat vendore zënë peshën 

kryesore prej 88% të të ardhurave të veta, ndërsa të ardhurat nga tarifat vendore 

dhe tarifat e tjera zënë përkatësisht 11% dhe 1% të tyre.   

Duke u krahasuar me planifikimin vjetor, totali i realizmit të të ardhurave për 10 

Njësite Administrative për këtë periudhë ka një diference prej 97.877.127 Lekë në 

raport me planin. Diferenca kryesore krijohet nga mosrealizimi me 63% me vlere 

60.079.488 Leke të të ardhurave nga taksa vendore.  

LLOJET E TE ARDHURAVE  Plani  Realizimi 
Realizimi i planit 

vjetor

 Realizimi në 

perqindje 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 213.756.034 115.878.907 -97.877.127 54%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 161.975.454 101.895.966 -60.079.488 63%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 44.466.060 13.301.950 -31.164.110 30%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 7.314.520 680.992 -6.633.528 9%

Ish-Komuna ( 10 Njësi )

Viti 2015

 

Paraqitja grafike sipas llojit të të ardhurave nga Njësitë Administrative, viti 2015 
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Mosrealizimi i planit vjetor me një diferencë prej 97.877.127 Lekë vjen kryesisht nga 

planifikimi i gabuar nga ish-Komunat për pjesën më të madhe të zërave kryesorë që 

janë tatim fitimi i thjeshtuar me realizim plani 43%, taksa e pasurisë së paluajtshme 

me realizim plani 33%, taksa e tokës bujqësore me realizim 13%, taksa e fjetjes në 

hotel me realizim 22%, taksa e mjeteve te përdorura me realizim 74%, taksa e 

zënies së hapësirës publike me realizim 44%, tarifa pastrimit me realizim 26%, të 

ardhura nga qiraja e tokës bujqësore me realizim 1%. 

Tabela e mëposhtme paraqet në mënyrë te detajuar zërat e veçantë të totalit të të 

ardhurave të realizuara nga 10 Njësite Administrative. 
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LLOJET E TE ARDHURAVE  Plani  Realizimi 
 Realizimi i planit 

v. 2015 

Realizimi në 

perqindje

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 213.756.034 115.878.907 -97.877.127 54%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 161.975.454 101.895.966 -60.079.488 63%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogël 23.750.000 10.213.051 -13.536.949 43%

Taksa biznesit të vogël (detyrime te kaluara) 0 14.000 14.000 100%

Taksa e Pasurisë së paluajtshme (ndërtesa) 41.596.520 13.744.072 -27.852.448 33%

nga biznesi 28.890.920 11.123.001 -17.767.919 38%

nga familje 5.304.430 2.511.266 -2.793.164 47%

Taksa  e tokës bujqësore 21.394.191 2.855.430 -18.538.761 13%

Taksa  fjetjes  ne hotel 6.000.000 1.348.552 -4.651.448 22%

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndërtimi 41.224.000 61.665.456 20.441.456 150%

Taksa e ndikimit nga Legalizimi,Urbanizimi 6.700.000 0 -6.700.000 0%

Taksa kalimit drejtës pronësisë 1.050.000 689.977 -360.023 66%

Taksa e DRShTRr për mjetet e përdorura 8.033.543 5.932.679 -2.100.864 74%

Takse zënie hapësira publike 10.200.000 4.481.854 -5.718.146 44%

Takse tabele 717.200 70.335 -646.865 10%

Taksa reklame 1.310.000 841.360 -468.640 64%

Taksa te tjera 0 39.200 39.200 100%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 44.466.060 13.301.950 -31.164.110 30%

Tarife vjetore për pastrimin,heqje mbeturina 34.785.260 8.940.692 -25.844.568 26%

nga biznesi 15.741.380 6.555.842 -9.185.538 42%

nga familje 12.531.880 2.384.850 -10.147.030 19%

Tarife ndriçimi 700.000 399.720 -300.280 57%

nga biznesi 700.000 347.250 -352.750 50%

Tarife gjelbërimi 150.000 1.834 -148.166 1%

nga biznesi 150.000 0 -150.000 0%

Tarife për leje shërbimi veterinar 50.000 0 -50.000 0%

Tarife shërbimi parkim automjete 240.000 26.900 -213.100 11%

nga mjetet për biznes 240.000 26.900 -213.100 11%

Tarife liçensa transporti 1.643.000 463.073 -1.179.927 28%

Tarife për liçense karburanti 50.000 0 -50.000 0%

Tarife  shërbimi dublikate  arkivi 260.000 0 -260.000 0%

Tarifa te tjera 3.340.000 1.255.270 -2.084.730 38%

Tarife Hapësirë Shfrytëzimi 560.000 369.500 -190.500 66%

Te tjera tarifa administrative 1.576.300 1.249.693 -326.607 79%

Tarife shfrytëzimi lende drusore 1.111.500 595.268 -516.232 54%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 7.314.520 680.992 -6.633.528 9%

Te ardhura nga qira 5.314.520 646.207 -4.668.313 12%

qira lokali, ndërtese 48.750 0 -48.750 0%

qira  trualli 769.770 882.184 112.414 115%

qira  toke bujqësore 4.296.000 59.023 -4.236.977 1%

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) 0 22.635 22.635 100%

Te ardhura nga shitje pulla (pjesëmarrja  %) 0 12.150 12.150 100%

Te ardhura nga kundërvajtje administrative 50.000 0 -50.000 0%

gjobe për mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore 50.000 0 -50.000 0%

Te tjera jo tatimore 1.000.000 0 -1.000.000 0%

Te ardhura nga grante te brendshme 950.000 0 -950.000 0%

Ish-Komuna ( 10 Njësi )

Viti 2015

 



 
 

23 
 

Tabela e mëposhtme paraqet në përqindje realizimin e të ardhurave në raportit me 

planifikimin e secilës Njësi Administrative për vitit 2015. 

LLOJET E TE ARDHURAVE

 B
ë
rd

ic
ë
 

 V
e
li

p
o

jë
 

 P
o

s
tr

ib
ë
 

 A
n

a
 M

a
li

t 

 G
u

ri
 Z

i 

 R
re

th
in

a
 

 D
a
jç

 

 S
h

a
lë

 

 S
h

o
s
h

 

 P
u

lt
 

 T
O

T
A

L
 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 48% 74% 44% 55% 14% 61% 19% 100% 20% 21% 54%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 48% 87% 59% 71% 13% 66% 18% 100% 8% 52% 63%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 41% 21% 31% 31% 25% 52% 25% 100% 38% 30%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 83% 9% 4% 6% 0% 9%

 

ANALIZA E BASHKISË SHKODËR (11  NJËSI) 

Analiza bëhet duke u bazuar ne planin vjetor dhe realizimin e të ardhurave  të vitit 

2015 për gjithë Bashkinë me 11 njësi (bashki qendër dhe 10 Njësi Administrative). 

Tabela e mëposhtme paraqet realizimin sipas llojit të të ardhurave ne lidhje me 

planin. 

LLOJET E TE ARDHURAVE  Plani  Realizimi 
 Realizimi i planit 

vjetor 

 Realizimi në 

perqindje 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 583.896.034 482.687.044 -101.208.990 83%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 380.875.454 308.779.340 -72.096.114 81%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 173.806.060 151.629.875 -22.176.185 87%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 29.214.520 22.277.829 -6.936.691 76%

Bashkia Shkoder ( 11 Njësi )

Viti 2015

 

Realizimi vjetor i të ardhurave ne total është 482.687.044 Lekë, ose 83% e planit 

vjetor.  

Në veçanti mosrealizimi i planifikimit nga taksat vendore nga Njësitë Administrative 

(Ish-Komuna) me një vlere prej 60.079.990 Leke zë 83% të mosrealizimit total të 

planit vjetor të të ardhurave nga taksat vendore të Bashkisë. 

Mosrealizimi i tarifave vendore nga Njësitë Administrative me një vlerë prej 

31.164.110 zbutet nga tejkalimi prej 8.987.925 Lekë të planit nga Bashkia Shkodër 

(njësi qendër).  

Mosrealizimi i planifikimit nga të ardhura jotatimore nga Njësitë Administrative (Ish-

Komuna) me një vlere prej 6.633.528 Leke zë 93% te mosrealizimit total te planit 

vjetor të Bashkisë nga kjo e ardhur. 
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Në total, siç paraqitet në tabelën dhe grafikun në vijim, realizimi i vitit 2015 ka një 

diferencë prej 101.208.990 Lekë ne lidhje me planifikimin, ku 97% e saj vjen nga 

mosrealizimi i planit në 10 ish-Komunave (Njësi Administrative), në vlerë absolute 

97.877.127 Leke.  

 

LLOJET E TE ARDHURAVE  Plani  Realizimi 
 Realizimi i planit 

vjetor 

 Realizimi në 

perqindje 

BASHKIA SHKODËR, NJËSIA QENDËR 370.140.000 366.808.136 -3.331.864 99%

ISH-KOMUNAT                   (10 NJËSI) 213.756.034 115.878.907 -97.877.127 54%

BASHKIA                           (11 NJËSI) 583.896.034 482.687.044 -101.208.990 83%

Bashkia Shkoder ( 11 Njësi )

Plani
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Tabela ne vijim paraqet totalin e të ardhurave në çdo Njësi Administrative (ish-

komunë) si dhe realizimin e tyre ne lidhje me planin. 
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NJËSIA  Plani  Realizimi 
 Realizimi i planit 

vjetor 

 Realizimi në 

perqindje 

SHKODËR 370.140.000 366.808.136 -3.331.864 99%

BËRDICË 12.613.070 6.062.843 -6.550.227 48%

VELIPOJË 104.454.000 77.385.945 -27.068.055 74%

POSTRIBË 6.438.800 2.863.553 -3.575.247 44%

ANA MALIT 4.000.000 2.199.292 -1.800.708 55%

GURI ZI 31.847.000 4.371.966 -27.475.034 14%

RRETHINA 30.000.000 18.182.991 -11.817.009 61%

DAJÇ 22.127.800 4.246.689 -17.881.111 19%

SHALË 121.103 121.103 * *

SHOSH 500.000 98.517 -401.483 20%

PULT 1.654.261 346.009 -1.308.252 21%

BASHKIA SHKODËR ( 11 NJËSI ) 583.896.034 482.687.044 -101.208.990 83%

Viti 2015

Bashkia Shkodër 

 *Komuna Shalë nuk ka bërë parashikim për vitin 2015 

 

Realizim më të lartë në raport me parashikimin vjetor e ka Bashkia Qendër me 99% 

të realizimit të të ardhurave, Njësia Administrative Velipojë me 77% të të ardhurave 

dhe Njësia Administrative Rrethina me 61%.  

Efektet më të mëdha në mosrealizimin e planit vijnë nga diferenca në të ardhura nga 

Njësitë Administrative të Gurit të Zi me 27.475034 Leke, nga ajo e Velipojës me 

27.475.034 Leke, nga ajo e Dajçit me 17.881.111 Lekë dhe nga ajo e Rrethinave me 

11.817.009 Leke. Diferenca në të ardhura nga këto Njësi Administrative zë 83% te 

mosrealizimit te përgjithshëm te planit vjetor 2015. 

Mosrealizimi i planit vjetor vjen kryesisht nga planifikimi i gabuar nga ish-Komunat 

për pjesën më te madhe të zërave kryesorë që janë tatim fitimi i thjeshtuar me 

realizim plani 43%, taksa e pasurisë së paluajtshme me realizim plani 33%, taksa e 

tokës bujqësore me realizim 13%, taksa e fjetjes në hotel me realizim 22%, taksa e 

mjeteve te përdorura me realizim 74%, taksa e zënies së hapësirës publike me 
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realizim 44%, tarifa pastrimit me realizim 26% dhe të ardhura nga qiraja e tokës 

bujqësore me realizim 1% të planit vjetor. 
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Tabela në vijim paraqet zë për zë planifikimin dhe realizimin e të ardhurave për vitin 

2015 për gjithë Bashkinë me 11 Njësi Administrative.  
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LLOJET E TE ARDHURAVE  Plani  Realizimi 
 Realizimi i planit 

v. 2015 

Realizimi në 

perqindje

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 583.896.034 482.687.044 -101.208.990 83%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 380.875.454 308.779.340 -72.096.114 81%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogël 76.350.000 78.772.644 2.422.644 103%

Taksa biznesit të vogël (detyrime te kaluara) 0 555.544 555.544 100%

Taksa e Pasurisë së paluajtshme (ndërtesa) 90.396.520 75.511.786 -14.884.734 84%

nga biznesi 64.690.920 59.898.254 -4.792.666 93%

nga familje 18.304.430 15.611.732 -2.692.698 85%

Taksa  e tokës bujqësore 21.394.191 2.855.430 -18.538.761 13%

Taksa  fjetjes  ne hotel 6.900.000 2.729.556 -4.170.444 40%

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndërtimi 81.224.000 75.375.581 -5.848.419 93%

Taksa e ndikimit nga Legalizimi,Urbanizimi 39.700.000 0 -39.700.000 0%

Taksa kalimit drejtës pronësisë 11.050.000 10.236.367 -813.633 93%

Taksa e DRShTRr për mjetet e përdorura 34.033.543 47.264.075 13.230.532 139%

Takse zënie hapësira publike 11.200.000 6.661.564 -4.538.436 59%

Takse tabele 1.117.200 498.032 -619.168 45%

Taksa reklame 7.510.000 8.250.912 740.912 110%

Taksa te tjera 0 67.849 67.849 100%

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 173.806.060 151.629.875 -22.176.185 87%

Tarife vjetore për pastrimin,heqje mbeturina 118.685.260 97.835.691 -20.849.569 82%

nga biznesi 68.641.380 60.987.241 -7.654.139 89%

nga familje 43.531.880 36.848.450 -6.683.430 85%

Tarife ndriçimi 24.100.000 26.418.774 2.318.774 110%

nga biznesi 12.200.000 12.545.711 345.711 103%

nga familje 11.900.000 13.873.063 1.973.063 117%

Tarife gjelbërimi 15.850.000 16.091.428 241.428 102%

nga biznesi 9.050.000 9.155.293 105.293 101%

nga familje 6.800.000 6.936.135 136.135 102%

Tarife për leje shërbimi veterinar 250.000 114.090 -135.910 46%

Tarife shërbimi parkim automjete 2.540.000 2.510.905 -29.095 99%

nga mjetet për biznes 1.040.000 1.363.585 323.585 131%

parking i rezervuar 1.500.000 1.147.320 -352.680 76%

Tarife liçensa transporti 2.343.000 1.078.676 -1.264.324 46%

Tarife për liçense karburanti 350.000 200.000 -150.000 57%

Tarife shërbimi për Urbanistiken 0 1.255.000 1.255.000 100%

Tarife  shërbimi dublikate  arkivi 300.000 4.000 -296.000 1%

Tarife shërbimi nga Institucione kult &sport 2.800.000 2.281.150 -518.850 81%

Biblioteka 0 35.000 35.000 100%

Muzeu Historik 2.000.000 1.886.950 -113.050 94%

Teatri Migjeni 600.000 105.000 -495.000 18%

Qendra Kulturore Fëmijëve 100.000 254.200 154.200 254%

Pallati  Sportit 100.000 0 -100.000 0%

Tarifa te tjera 3.340.000 1.259.000 -2.081.000 38%

Tarife Hapësirë Shfrytëzimi 560.000 369.500 -190.500 66%

Te tjera tarifa administrative 1.576.300 1.616.393 40.093 103%

Tarife shfrytëzimi lende drusore 1.111.500 595.268 -516.232 54%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 29.214.520 22.277.829 -6.936.691 76%

Te ardhura nga qira 8.014.520 2.757.308 -5.257.212 34%

qira lokali, ndërtese 2.748.750 2.111.101 -637.649 77%

qira  trualli 769.770 882.184 112.414 115%

qira  toke bujqësore 4.296.000 59.023 -4.236.977 1%

Te ardhura nga tendera 0 5.000 5.000 100%

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) 200.000 76.635 -123.365 38%

Te ardhura nga shitje pulla (pjesëmarrja  %) 0 372.185 372.185 100%

Te ardhura nga bursa (shkollat) 500.000 263.795 -236.205 53%

Te ardhura nga kopshtet 7.200.000 8.942.040 1.742.040 124%

Te ardhura nga çerdhet 4.000.000 3.542.493 -457.507 89%

Te ardhura nga kundërvajtje administrative 7.350.000 6.165.703 -1.184.297 84%

gjobe për mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore 3.050.000 4.649.403 1.599.403 152%

gjobe nga kontrolle dhe inspektime 300.000 0 -300.000 0%

gjoba Policia bashkiake 1.000.000 66.300 -933.700 7%

gjoba nga Inspektoriati Ndërtimit Vendor 3.000.000 1.450.000 -1.550.000 48%

Dokumenta strehimi 0 9.800 9.800 100%

Viti 2015

Bashkia Shkodër (11 Njësi)
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Pasqyrat e Planit dhe Realizimit analitik për çdo Njësi Administrative 

Për analizimi sa me detajuar të të ardhurave, janë paraqitur pasqyrat e plota të planit 

dhe e realizimit te gjashte mujorit te pare te vitit 2015, si dhe plani dhe realizimi në 

total  për çdo njësi me vete. 
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 

 Realizimi 

Janar-

Qershor 

 6 / mujor 

 Realizimi 

Korrik 

Dhjetor 

 Realizimi 

2015 
 Plan 2015 

Diferenca 

vjetore

 viti 

2015 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 187.694.000   204.364.332   109% 162.636.844   366.808.136   370.140.000   -3.331.864 99%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 96.643.000      99.557.423      103% 107.325.951   206.883.374   218.900.000   -12.016.626 95%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogel 15.780.000      21.394.562      136% 47.165.031      68.559.593      52.600.000      15.959.593 130%

Taksa biznesit te vogel (detyrime te kaluara) -                    275.953           265.591           541.544           -                    541.544

Taksa e Pasurise se paluajtshme (ndertesa) 38.406.000      44.318.269      115% 17.449.445      61.767.714      48.800.000      12.967.714 127%

nga biznesi 32.296.000        37.554.295        116% 11.220.958        48.775.253        35.800.000        12.975.253 136%

nga familje 6.110.000          6.763.974          111% 6.336.492          13.100.466        13.000.000        100.466 101%

Taksa  e tokes bujqesore -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa  fjetjes  ne hotel 249.000           293.488           118% 1.087.516        1.381.004        900.000           481.004 153%

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndertimi 8.276.000        5.257.606        64% 8.452.519        13.710.125      40.000.000      -26.289.875 34%

Tarife per Legalizim,Urbanizim  (ALUIZNI) 13.200.000      -                    0% -                    -                    33.000.000      -33.000.000 0%

Taksa kalimit drejtes pronesise 4.149.000        5.296.750        128% 4.249.640        9.546.390        10.000.000      -453.610 95%

Taksa e DRShTRr per mjetet e perdorura 12.292.000      17.278.511      141% 24.052.885      41.331.396      26.000.000      15.331.396 159%

Takse zenie hapesira publike 542.000           708.930           131% 1.470.780        2.179.710        1.000.000        1.179.710 218%

Takse tabele 173.000           346.740           200% 80.957              427.697           400.000           27.697 107%

Taksa reklame 3.576.000        4.386.614        123% 3.022.938        7.409.552        6.200.000        1.209.552 120%

Takse Vendore Perkoshme -                    -                    28.649              28.649              -                    28.649

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 80.496.000      93.487.620      116% 44.866.305      138.327.925   129.340.000   8.987.925 107%

Tarife vjetore per pastrimin,heqje mbeturina 54.615.000      61.895.657      113% 26.999.342      88.894.999      83.900.000      4.994.999 106%

nga biznesi 39.995.000        45.675.536        114% 8.755.863          54.431.399        52.900.000        1.531.399 103%

nga familje 14.620.000        16.220.121        111% 18.243.479        34.463.600        31.000.000        3.463.600 111%

Tarife ndriçimi 14.290.000      16.873.446      118% 9.145.608        26.019.054      23.400.000      2.619.054 111%

nga biznesi 8.632.000          10.402.374        121% 1.796.087          12.198.461        11.500.000        698.461 106%

nga familje 5.658.000          6.471.072          114% 7.401.991          13.873.063        11.900.000        1.973.063 117%

Tarife gjelberimi 9.823.000        11.350.707      116% 4.738.887        16.089.594      15.700.000      389.594 102%

nga biznesi 6.697.000          8.115.352          121% 1.039.941          9.155.293          8.900.000          255.293 103%

nga familje 3.126.000          3.235.355          103% 3.700.780          6.936.135          6.800.000          136.135 102%

Tarife per leje sherbimi veterinar 17.000              -                    0% 114.090           114.090           200.000           -85.910 57%

Tarife sherbimi parkim automjete 622.000           1.446.881        233% 1.037.124        2.484.005        2.300.000        184.005 108%

nga mjetet per biznes 597.000             1.105.001          185% 231.684             1.336.685          800.000             536.685 167%

nga mjetet personale -                    -                    -                    -                    -                    0

parking i rezervuar 25.000               341.880             1368% 805.440             1.147.320          1.500.000          -352.680 76%

Te ardhura nga mencat -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife liçensa transporti 331.000           425.199           128% 190.404           615.603           700.000           -84.397 88%

Tarife per liçense karburanti -                    -                    200.000           200.000           300.000           -100.000 67%

Tarife sherbimi per Urbanistiken -                    767.000           488.000           1.255.000        -                    1.255.000

Tarife  sherbimi dublikate  arkivi 18.000              3.000                17% 1.000                4.000                40.000              -36.000 10%

Tarife sherbimi nga Instituc kult &sport 780.000           722.000           93% 1.559.150        2.281.150        2.800.000        -518.850 81%

Biblioteka -                    5.000                 30.000               35.000               -                    35.000

Muzeu Historik 505.000             612.000             121% 1.274.950          1.886.950          2.000.000          -113.050 94%

Teatri Migjeni 240.000             105.000             44% -                    105.000             600.000             -495.000 18%

Qendra Kulturore Femijeve 20.000               -                    0% 254.200             254.200             100.000             154.200 254%

Stadiumi -                    -                    -                    -                    -                    0

Pallati  Sportit 15.000               -                    0% -                    -                    100.000             -100.000 0%

Tarifa te tjera -                    3.730                -                    3.730                -                    3.730

Tarife Hapesire Shfrytezimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera tarifa Administ,te NJV, te paklaisifikuara -                    -                    366.700           366.700           -                    366.700

Tarife shfrytezimi lende drusore -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife perimetrale -                    -                    26.000              -                    -                    0 0%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 10.555.000      11.319.289      107% 10.444.588      21.596.837      21.900.000      -303.163 99%

Te ardhura nga privatizimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga qira 986.000           295.422           30% 1.982.719        2.111.101        2.700.000        -588.899 78%

qira lokali, ndertese 986.000             295.422             30% 1.815.679          2.111.101          2.700.000          -588.899 78%

qira  trualli -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  toke bujqesore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje te tjera -                    -                    167.040             -                    -                    0 0%

Te ardhura nga tendera -                    5.000                -                    5.000                -                    5.000

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) 200.000           24.000              12% 30.000              54.000              200.000           -146.000 27%

Te ardhura nga shitje pulla (pjesmarrja  %) -                    129.600           230.435           360.035           -                    360.035

Te ardhura nga bursa (shkollat) 100.000           166.036           166% 97.759              263.795           500.000           -236.205 53%

te ardhura nga bursat me jashte -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kopshtet 2.840.000        5.147.723        181% 3.794.317        8.942.040        7.200.000        1.742.040 124%

Te ardhura nga cerdhet 2.035.000        1.935.529        95% 1.606.964        3.542.493        4.000.000        -457.507 89%

Te ardhura nga kundrvajtje administative 4.394.000        3.612.079        82% 2.553.624        6.165.703        7.300.000        -1.134.297 84%

gjobe per mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore 1.783.000        2.485.779          139% 2.163.624          4.649.403          3.000.000        1.649.403 155%

gjobe nga kontrolle dhe inspektime 176.000             -                    0% -                    -                    300.000             -300.000 0%

gjoba te vendosura nga org te tjera(role agjenti) -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba Policia bashkiake 200.000             26.300               13% 40.000               66.300               1.000.000          -933.700 7%

gjoba nga Inspektoriati Ndertimit Vendor 2.235.000          1.100.000          49% 350.000             1.450.000          3.000.000          -1.550.000 48%

gjoba nga Institucione te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Dokumenta strehimi -                    3.900                5.900                9.800                -                    9.800

Te tjera jo tatimore -                    -                    142.870           142.870           -                    142.870

Te ardhura nga grante te brendshme -                    -                    -                    -                    -                    0

Pasqyra Nr 1    Plan - Realizim                                    

i te ardhurave v. 2015

 Bashkia Shkodër (Njësia Qendër)

Viti 2015

 



 
 

30 
 

LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 2015 

 Realizimi 

Janar-

Qershor 

 6 / mujor 

 Realizimi 

Korrik 

Dhjetor 

 Realizimi 

2015 
 Plan 2015 

Diferenca 

vjetore

 viti 

2015 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 7.107.010        3.983.372        56% 2.079.471        6.062.843        12.613.070      -6.550.227 48%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 5.398.490        2.627.388        49% 1.951.471        4.578.859        9.504.550        -4.925.691 48%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogel 700.000           298.470           43% 1.840.756        2.139.226        1.525.000        614.226 140%

Taksa biznesit te vogel (detyrime te kaluara) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e Pasurise se paluajtshme (ndertesa) 1.899.350        1.291.180        68% 108.005           1.399.185        2.449.350        -1.050.165 57%

nga biznesi 1.419.350          1.280.180          90% -                    1.280.180          1.499.350          -219.170 85%

nga familje 480.000             11.000               2% -                    11.000               950.000             -939.000 1%

Taksa  e tokes bujqesore 1.810.000        35.580               2% 1.800                 37.380               4.000.000        -3.962.620 1%

Taksa  fjetjes  ne hotel -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndertimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per Legalizim,Urbanizim  (ALUIZNI) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa kalimit drejtes pronesise -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e DRShTRr per mjetet e perdorura 710.000           807.848           114% -                    807.848           1.250.000        -442.152 65%

Takse zenie hapesira publike -                    -                    -                    -                    -                    0

Takse tabele 9.140                9.310                102% 910                   10.220              10.200              20 100%

Taksa reklame 270.000           185.000           69% -                    185.000           270.000           -85.000 69%

Takse Vendore Perkoshme -                    -                    -                    -                    -                    0

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 1.565.000        923.800           59% 128.000           1.051.800        2.590.000        -1.538.200 41%

Tarife vjetore per pastrimin,heqje mbeturina 1.550.000        801.750           52% 88.000              889.750           2.560.000        -1.670.250 35%

nga biznesi 700.000             780.750             112% 83.000               863.750             780.000             83.750 111%

nga familje 850.000             21.000               2% 5.000                 26.000               1.780.000          -1.754.000 1%

Tarife ndriçimi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife gjelberimi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per leje sherbimi veterinar -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi parkim automjete -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet per biznes -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet personale -                    -                    -                    -                    -                    0

parking i rezervuar -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga mencat -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife liçensa transporti 15.000              49.450              330% 40.000              89.450              30.000              59.450 298%

Tarife per liçense karburanti -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi per Urbanistiken -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife  sherbimi dublikate  arkivi -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi nga Instituc kult &sport -                    -                    -                    -                    -                    0

Biblioteka -                    -                    -                    -                    -                    0

Muzeu Historik -                    -                    -                    -                    -                    0

Teatri Migjeni -                    -                    -                    -                    -                    0

Qendra Kulturore Femijeve -                    -                    -                    -                    -                    0

Stadiumi -                    -                    -                    -                    -                    0

Pallati  Sportit -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarifa te tjera -                    72.600              -                    72.600              -                    72.600

Tarife Hapesire Shfrytezimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera tarifa Administ,te NJV, te paklaisifikuara -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife shfrytezimi lende drusore -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife perimetrale -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 143.520           432.184           301% -                    432.184           518.520           -86.336 83%

Te ardhura nga privatizimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga qira 143.520           432.184           301% -                    432.184           518.520           -86.336 83%

qira lokali, ndertese 48.750               -                    0% -                    -                    48.750               -48.750 0%

qira  trualli 94.770               432.184             456% -                    432.184             469.770             -37.586 92%

qira  toke bujqesore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

Te ardhura nga tendera -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje pulla (pjesmarrja  %) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga bursa (shkollat) -                    -                    -                    -                    -                    0

te ardhura nga bursat me jashte -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kopshtet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga cerdhet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kundrvajtje administative -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe per mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe nga kontrolle dhe inspektime -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba te vendosura nga org te tjera(role agjenti) -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba Policia bashkiake -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Inspektoriati Ndertimit Vendor -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Institucione te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Dokumenta strehimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera jo tatimore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga grante te brendshme -                    -                    -                    -                    -                    0

Njësia Administrative Bërdicë

Viti 2015

Pasqyra Nr 1    Plan - Realizim                                    

i te ardhurave v. 2015

 



 
 

31 
 

LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 2015 

 Realizimi 

Janar-

Qershor 

 6 / mujor 

 Realizimi 

Korrik 

Dhjetor 

 Realizimi 

2015 
 Plan 2015 

Diferenca 

vjetore

 viti 

2015 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 49.840.000      27.505.756      55% 49.880.189      77.385.945      104.454.000   -27.068.055 74%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 40.710.000      26.044.078      64% 47.006.314      73.050.392      84.044.000      -10.993.608 87%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogel 3.400.000        563.721           17% 1.041.937        1.605.658        13.900.000      -12.294.342 12%

Taksa biznesit te vogel (detyrime te kaluara) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e Pasurise se paluajtshme (ndertesa) 10.200.000      513.315           5% 8.665.792        9.179.107        24.950.000      -15.770.893 37%

nga biznesi 9.210.690          468.015             5% 7.400.092          7.868.107          22.415.570        -14.547.463 35%

nga familje 989.310             45.300               5% 1.265.700          1.311.000          2.534.430          -1.223.430 52%

Taksa  e tokes bujqesore 1.950.000        8.060                 0% 2.464                 10.524               3.900.000        -3.889.476 0%

Taksa  fjetjes  ne hotel 500.000           20.422              4% 1.328.130        1.348.552        5.900.000        -4.551.448 23%

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndertimi 21.000.000      21.495.096      102% 34.223.205      55.718.301      23.454.000      32.264.301 238%

Tarife per Legalizim,Urbanizim  (ALUIZNI) 100.000           -                    0% -                    -                    200.000           -200.000 0%

Taksa kalimit drejtes pronesise 400.000           153.450           38% -                    153.450           500.000           -346.550 31%

Taksa e DRShTRr per mjetet e perdorura 550.000           600.844           109% -                    600.844           1.000.000        -399.156 60%

Takse zenie hapesira publike 2.500.000        2.678.970        107% 1.704.186        4.383.156        10.000.000      -5.616.844 44%

Takse tabele 40.000              10.200              26% 27.100              37.300              100.000           -62.700 37%

Taksa reklame 70.000              -                    0% 13.500              13.500              140.000           -126.500 10%

Takse Vendore Perkoshme -                    -                    -                    -                    -                    0

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 9.050.000        1.444.528        16% 2.873.875        4.318.403        20.210.000      -15.891.597 21%

Tarife vjetore per pastrimin,heqje mbeturina 8.600.000        1.277.628        15% 2.630.125        3.907.753        19.000.000      -15.092.247 21%

nga biznesi 5.903.872          953.728             16% 2.400.125          3.353.853          11.780.120        -8.426.267 28%

nga familje 2.696.128          323.900             12% 230.000             553.900             7.219.880          -6.665.980 8%

Tarife ndriçimi 240.000           103.500           43% 243.750           347.250           700.000           -352.750 50%

nga biznesi 240.000             103.500             43% 243.750             347.250             700.000             -352.750 50%

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife gjelberimi 70.000              -                    0% -                    -                    150.000           -150.000 0%

nga biznesi 70.000               -                    0% -                    -                    150.000             -150.000 0%

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per leje sherbimi veterinar -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi parkim automjete 20.000              25.000              125% -                    25.000              120.000           -95.000 21%

nga mjetet per biznes -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet personale -                    -                    -                    -                    -                    0

parking i rezervuar -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga mencat -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife liçensa transporti -                    38.400              -                    38.400              -                    38.400

Tarife per liçense karburanti -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi per Urbanistiken -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife  sherbimi dublikate  arkivi -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi nga Instituc kult &sport -                    -                    -                    -                    -                    0

Biblioteka -                    -                    -                    -                    -                    0

Muzeu Historik -                    -                    -                    -                    -                    0

Teatri Migjeni -                    -                    -                    -                    -                    0

Qendra Kulturore Femijeve -                    -                    -                    -                    -                    0

Stadiumi -                    -                    -                    -                    -                    0

Pallati  Sportit -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarifa te tjera 120.000           -                    0% -                    -                    240.000           -240.000 0%

Tarife Hapesire Shfrytezimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera tarifa Administ,te NJV, te paklaisifikuara -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife shfrytezimi lende drusore -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife perimetrale -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 80.000              17.150              21% -                    17.150              200.000           -182.850 9%

Te ardhura nga privatizimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga qira 80.000              5.000                6% -                    5.000                200.000           -195.000 3%

qira lokali, ndertese -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  trualli -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  toke bujqesore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

Te ardhura nga tendera -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje pulla (pjesmarrja  %) -                    12.150              -                    12.150              -                    12.150

Te ardhura nga bursa (shkollat) -                    -                    -                    -                    -                    0

te ardhura nga bursat me jashte -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kopshtet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga cerdhet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kundrvajtje administative -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe per mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe nga kontrolle dhe inspektime -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba te vendosura nga org te tjera(role agjenti) -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba Policia bashkiake -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Inspektoriati Ndertimit Vendor -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Institucione te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Dokumenta strehimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera jo tatimore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga grante te brendshme -                    -                    -                    -                    -                    0

Njësia Administrative Velipojë

Viti 2015

Pasqyra Nr 1    Plan - Realizim                                    

i te ardhurave v. 2015
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 2015 

 Realizimi 

Janar-

Qershor 

 6 / mujor 

 Realizimi 

Korrik 

Dhjetor 

 Realizimi 

2015 
 Plan 2015 

Diferenca 

vjetore

 viti 

2015 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 3.219.400        2.329.254        72% 534.299           2.863.553        6.438.800        -3.575.247 44%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 1.526.500        1.416.454        93% 371.664           1.788.118        3.053.000        -1.264.882 59%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogel 325.000           397.897           122% 243.119           641.016           650.000           -8.984 99%

Taksa biznesit te vogel (detyrime te kaluara) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e Pasurise se paluajtshme (ndertesa) 630.000           292.366           46% 13.700              306.066           1.260.000        -953.934 24%

nga biznesi 270.000             100.000             37% 9.000                 109.000             540.000             -431.000 20%

nga familje 360.000             192.366             53% 4.700                 197.066             720.000             -522.934 27%

Taksa  e tokes bujqesore 514.500           147.948             29% 113.500             261.448             1.029.000        -767.552 25%

Taksa  fjetjes  ne hotel -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndertimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per Legalizim,Urbanizim  (ALUIZNI) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa kalimit drejtes pronesise 25.000              35.890              144% -                    35.890              50.000              -14.110 72%

Taksa e DRShTRr per mjetet e perdorura -                    536.853           -                    536.853           -                    536.853

Takse zenie hapesira publike 5.000                -                    0% -                    -                    10.000              -10.000 0%

Takse tabele 27.000              5.500                20% 1.345                6.845                54.000              -47.155 13%

Taksa reklame -                    -                    -                    -                    -                    0

Takse Vendore Perkoshme -                    -                    -                    -                    -                    0

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 1.692.900        902.500           53% 162.635           1.065.135        3.385.800        -2.320.665 31%

Tarife vjetore per pastrimin,heqje mbeturina 970.000           317.500           33% 12.500              330.000           1.940.000        -1.610.000 17%

nga biznesi 420.000             100.000             24% 12.500               112.500             840.000             -727.500 13%

nga familje 550.000             217.500             40% -                    217.500             1.100.000          -882.500 20%

Tarife ndriçimi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife gjelberimi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per leje sherbimi veterinar 10.000              -                    0% -                    -                    20.000              -20.000 0%

Tarife sherbimi parkim automjete -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet per biznes -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet personale -                    -                    -                    -                    -                    0

parking i rezervuar -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga mencat -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife liçensa transporti 147.500           138.900           94% 1.667                140.567           295.000           -154.433 48%

Tarife per liçense karburanti -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi per Urbanistiken -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife  sherbimi dublikate  arkivi -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi nga Instituc kult &sport -                    -                    -                    -                    -                    0

Biblioteka -                    -                    -                    -                    -                    0

Muzeu Historik -                    -                    -                    -                    -                    0

Teatri Migjeni -                    -                    -                    -                    -                    0

Qendra Kulturore Femijeve -                    -                    -                    -                    -                    0

Stadiumi -                    -                    -                    -                    -                    0

Pallati  Sportit -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarifa te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife Hapesire Shfrytezimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera tarifa Administ,te NJV, te paklaisifikuara 10.000              -                    0% -                    -                    20.000              -20.000 0%

Tarife shfrytezimi lende drusore 555.400           446.100           80% 148.468           594.568           1.110.800        -516.232 54%

Tarife perimetrale -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE -                    10.300              -                    10.300              -                    10.300

Te ardhura nga privatizimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga qira -                    -                    -                    -                    -                    0

qira lokali, ndertese -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  trualli -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  toke bujqesore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

Te ardhura nga tendera -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) -                    10.300              -                    10.300              -                    10.300

Te ardhura nga shitje pulla (pjesmarrja  %) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga bursa (shkollat) -                    -                    -                    -                    -                    0

te ardhura nga bursat me jashte -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kopshtet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga cerdhet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kundrvajtje administative -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe per mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe nga kontrolle dhe inspektime -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba te vendosura nga org te tjera(role agjenti) -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba Policia bashkiake -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Inspektoriati Ndertimit Vendor -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Institucione te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Dokumenta strehimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera jo tatimore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga grante te brendshme -                    -                    -                    -                    -                    0

Viti 2015

Pasqyra Nr 1    Plan - Realizim                                    

i te ardhurave v. 2015

Njësia Administrative Postribë
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 2015 

 Realizimi 

Janar-

Qershor 

 6 / mujor 

 Realizimi 

Korrik 

Dhjetor 

 Realizimi 

2015 
 Plan 2015 

Diferenca 

vjetore

 viti 

2015 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 2.000.000        1.706.123        85% 493.169           2.199.292        4.000.000        -1.800.708 55%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 1.210.000        1.222.323        101% 493.169           1.715.492        2.420.000        -704.508 71%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogel 350.000           252.648           72% 382.044           634.692           700.000           -65.308 91%

Taksa biznesit te vogel (detyrime te kaluara) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e Pasurise se paluajtshme (ndertesa) 150.000           200.250           134% -                    200.250           300.000           -99.750 67%

nga biznesi 100.000             108.400             108% -                    108.400             200.000             -91.600 54%

nga familje 50.000               91.850               184% -                    91.850               100.000             -8.150 92%

Taksa  e tokes bujqesore 295.000           113.066             38% 111.125             224.191             590.000           -365.809 38%

Taksa  fjetjes  ne hotel -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndertimi 10.000              -                    0% -                    -                    20.000              -20.000 0%

Tarife per Legalizim,Urbanizim  (ALUIZNI) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa kalimit drejtes pronesise -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e DRShTRr per mjetet e perdorura 200.000           294.601           147% -                    294.601           400.000           -105.399 74%

Takse zenie hapesira publike 5.000                61.198              1224% -                    61.198              10.000              51.198 612%

Takse tabele 200.000           120                   0% -                    120                   400.000           -399.880 0%

Taksa reklame -                    270.240           -                    270.240           -                    270.240

Takse Vendore Perkoshme -                    30.200              -                    30.200              -                    30.200

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 790.000           483.800           61% -                    483.800           1.580.000        -1.096.200 31%

Tarife vjetore per pastrimin,heqje mbeturina 416.000           392.600           94% -                    392.600           832.000           -439.400 47%

nga biznesi 200.000             195.000             98% -                    195.000             400.000             -205.000 49%

nga familje 216.000             197.600             91% -                    197.600             432.000             -234.400 46%

Tarife ndriçimi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife gjelberimi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per leje sherbimi veterinar 15.000              -                    0% -                    -                    30.000              -30.000 0%

Tarife sherbimi parkim automjete -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet per biznes -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet personale -                    -                    -                    -                    -                    0

parking i rezervuar -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga mencat -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife liçensa transporti 29.000              7.500                26% -                    7.500                58.000              -50.500 13%

Tarife per liçense karburanti -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi per Urbanistiken -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife  sherbimi dublikate  arkivi 100.000           -                    0% -                    -                    200.000           -200.000 0%

Tarife sherbimi nga Instituc kult &sport -                    -                    -                    -                    -                    0

Biblioteka -                    -                    -                    -                    -                    0

Muzeu Historik -                    -                    -                    -                    -                    0

Teatri Migjeni -                    -                    -                    -                    -                    0

Qendra Kulturore Femijeve -                    -                    -                    -                    -                    0

Stadiumi -                    -                    -                    -                    -                    0

Pallati  Sportit -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarifa te tjera 200.000           83.700              42% -                    83.700              400.000           -316.300 21%

Tarife Hapesire Shfrytezimi 30.000              -                    0% -                    -                    60.000              -60.000 0%

Te tjera tarifa Administ,te NJV, te paklaisifikuara -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife shfrytezimi lende drusore -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife perimetrale -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga privatizimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga qira -                    -                    -                    -                    -                    0

qira lokali, ndertese -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  trualli -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  toke bujqesore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

Te ardhura nga tendera -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje pulla (pjesmarrja  %) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga bursa (shkollat) -                    -                    -                    -                    -                    0

te ardhura nga bursat me jashte -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kopshtet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga cerdhet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kundrvajtje administative -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe per mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe nga kontrolle dhe inspektime -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba te vendosura nga org te tjera(role agjenti) -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba Policia bashkiake -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Inspektoriati Ndertimit Vendor -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Institucione te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Dokumenta strehimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera jo tatimore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga grante te brendshme -                    -                    -                    -                    -                    0

Viti 2015

Njësia Administrative Ana MalitPasqyra Nr 1    Plan - Realizim                                    
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 2015 

 Realizimi 

Janar-

Qershor 

 6 / mujor 

 Realizimi 

Korrik 

Dhjetor 

 Realizimi 

2015 
 Plan 2015 

Diferenca 

vjetore

 viti 

2015 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 15.120.000      3.413.271        23% 958.695           4.371.966        31.847.000      -27.475.034 14%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 10.115.000      1.893.971        19% 915.112           2.809.083        22.035.000      -19.225.917 13%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogel 1.900.000        387.717           20% 729.356           1.117.073        3.800.000        -2.682.927 29%

Taksa biznesit te vogel (detyrime te kaluara) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e Pasurise se paluajtshme (ndertesa) 3.380.000        298.520           9% 33.000              331.520           5.236.000        -4.904.480 6%

nga biznesi 2.830.000          210.000             7% 26.500               236.500             4.236.000          -3.999.500 6%

nga familje 550.000             88.520               16% 6.500                 95.020               1.000.000          -904.980 10%

Taksa  e tokes bujqesore 1.170.000        240.058             21% 18.834               258.892             2.874.000        -2.615.108 9%

Taksa  fjetjes  ne hotel -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndertimi 2.200.000        -                    0% 133.612           133.612           6.000.000        -5.866.388 2%

Tarife per Legalizim,Urbanizim  (ALUIZNI) 1.400.000        -                    0% -                    -                    4.000.000        -4.000.000 0%

Taksa kalimit drejtes pronesise -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e DRShTRr per mjetet e perdorura -                    965.476           -                    965.476           -                    965.476

Takse zenie hapesira publike 40.000              -                    0% -                    -                    80.000              -80.000 0%

Takse tabele 25.000              2.200                9% 310                   2.510                45.000              -42.490 6%

Taksa reklame -                    -                    -                    -                    -                    0

Takse Vendore Perkoshme -                    -                    -                    -                    -                    0

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 3.155.000        1.363.565        43% 43.583              1.407.148        5.662.000        -4.254.852 25%

Tarife vjetore per pastrimin,heqje mbeturina 2.415.000        530.240           22% 40.666              570.906           3.940.000        -3.369.094 14%

nga biznesi 1.265.000          460.240             36% 33.666               493.906             1.940.000          -1.446.094 25%

nga familje 1.150.000          70.000               6% 7.000                 77.000               2.000.000          -1.923.000 4%

Tarife ndriçimi -                    -                    1.750                1.750                -                    1.750

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife gjelberimi -                    -                    1.167                1.167                -                    1.167

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per leje sherbimi veterinar -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi parkim automjete 60.000              -                    0% -                    -                    120.000           -120.000 0%

nga mjetet per biznes 60.000               -                    0% -                    -                    120.000             -120.000 0%

nga mjetet personale -                    -                    -                    -                    -                    0

parking i rezervuar -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga mencat -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife liçensa transporti 180.000           6.000                3% -                    6.000                360.000           -354.000 2%

Tarife per liçense karburanti 50.000              -                    0% -                    -                    50.000              -50.000 0%

Tarife sherbimi per Urbanistiken -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife  sherbimi dublikate  arkivi 30.000              -                    0% -                    -                    60.000              -60.000 0%

Tarife sherbimi nga Instituc kult &sport -                    -                    -                    -                    -                    0

Biblioteka -                    -                    -                    -                    -                    0

Muzeu Historik -                    -                    -                    -                    -                    0

Teatri Migjeni -                    -                    -                    -                    -                    0

Qendra Kulturore Femijeve -                    -                    -                    -                    -                    0

Stadiumi -                    -                    -                    -                    -                    0

Pallati  Sportit -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarifa te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife Hapesire Shfrytezimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera tarifa Administ,te NJV, te paklaisifikuara 420.000           827.325           197% -                    827.325           1.132.000        -304.675 73%

Tarife shfrytezimi lende drusore -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife perimetrale -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE 1.850.000        155.735           8% -                    155.735           4.150.000        -3.994.265 4%

Te ardhura nga privatizimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga qira 1.100.000        150.000           14% -                    150.000           2.200.000        -2.050.000 7%

qira lokali, ndertese -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  trualli -                    150.000             -                    150.000             -                    150.000

qira  toke bujqesore 1.100.000          -                    0% -                    -                    2.200.000          -2.200.000 0%

Te ardhura nga shitje te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

Te ardhura nga tendera -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) -                    5.735                -                    5.735                -                    5.735

Te ardhura nga shitje pulla (pjesmarrja  %) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga bursa (shkollat) -                    -                    -                    -                    -                    0

te ardhura nga bursat me jashte -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kopshtet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga cerdhet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kundrvajtje administative -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe per mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe nga kontrolle dhe inspektime -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba te vendosura nga org te tjera(role agjenti) -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba Policia bashkiake -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Inspektoriati Ndertimit Vendor -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Institucione te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Dokumenta strehimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera jo tatimore 400.000           -                    0% -                    -                    1.000.000        -1.000.000 0%

Te ardhura nga grante te brendshme 350.000           -                    0% -                    -                    950.000           -950.000 0%

Pasqyra Nr 1    Plan - Realizim                                    

i te ardhurave v. 2015

Njësia Administrative Guri Zi

Viti 2015
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 2015 

 Realizimi 

Janar-

Qershor 

 6 / mujor 

 Realizimi 

Korrik 

Dhjetor 

 Realizimi 

2015 
 Plan 2015 

Diferenca 

vjetore

 viti 

2015 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 18.950.000      15.108.342      80% 3.074.649        18.182.991      30.000.000      -11.817.009 61%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 13.350.000      11.646.249      87% 2.724.912        14.371.161      21.800.000      -7.428.839 66%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogel 1.300.000        1.151.960        89% 2.431.187        3.583.147        2.500.000        1.083.147 143%

Taksa biznesit te vogel (detyrime te kaluara) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e Pasurise se paluajtshme (ndertesa) 3.200.000        1.445.300        45% 286.385           1.731.685        3.200.000        -1.468.315 54%

nga biznesi -                    801.470             199.885             1.001.355          -                    1.001.355

nga familje -                    643.830             86.500               730.330             -                    730.330

Taksa  e tokes bujqesore 600.000           338.500             56% 1.680                 340.180             900.000           -559.820 38%

Taksa  fjetjes  ne hotel 100.000           -                    0% -                    -                    100.000           -100.000 0%

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndertimi 2.500.000        5.813.543        233% -                    5.813.543        7.000.000        -1.186.457 83%

Tarife per Legalizim,Urbanizim  (ALUIZNI) 1.300.000        -                    0% -                    -                    2.500.000        -2.500.000 0%

Taksa kalimit drejtes pronesise 250.000           496.155           198% -                    496.155           500.000           -3.845 99%

Taksa e DRShTRr per mjetet e perdorura 3.000.000        1.975.791        66% -                    1.975.791        4.000.000        -2.024.209 49%

Takse zenie hapesira publike 100.000           37.500              38% -                    37.500              100.000           -62.500 38%

Takse tabele 100.000           5.880                6% 5.660                11.540              100.000           -88.460 12%

Taksa reklame 900.000           372.620           41% -                    372.620           900.000           -527.380 41%

Takse Vendore Perkoshme -                    9.000                -                    9.000                -                    9.000

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 5.600.000        3.403.070        61% 349.737           3.752.807        7.150.000        -3.397.193 52%

Tarife vjetore per pastrimin,heqje mbeturina 1.800.000        1.828.100        102% 235.935           2.064.035        3.050.000        -985.965 68%

nga biznesi -                    655.050             210.935             865.985             -                    865.985

nga familje -                    1.173.050          25.000               1.198.050          -                    1.198.050

Tarife ndriçimi -                    -                    17.800              17.800              -                    17.800

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife gjelberimi -                    -                    667                   667                   -                    667

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per leje sherbimi veterinar -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi parkim automjete -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet per biznes -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet personale -                    -                    -                    -                    -                    0

parking i rezervuar -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga mencat -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife liçensa transporti 600.000           106.500           18% 74.335              180.835           900.000           -719.165 20%

Tarife per liçense karburanti -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi per Urbanistiken -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife  sherbimi dublikate  arkivi -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi nga Instituc kult &sport -                    -                    -                    -                    -                    0

Biblioteka -                    -                    -                    -                    -                    0

Muzeu Historik -                    -                    -                    -                    -                    0

Teatri Migjeni -                    -                    -                    -                    -                    0

Qendra Kulturore Femijeve -                    -                    -                    -                    -                    0

Stadiumi -                    -                    -                    -                    -                    0

Pallati  Sportit -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarifa te tjera 2.700.000        1.098.970        41% -                    1.098.970        2.700.000        -1.601.030 41%

Tarife Hapesire Shfrytezimi 500.000           369.500           74% -                    369.500           500.000           -130.500 74%

Te tjera tarifa Administ,te NJV, te paklaisifikuara -                    -                    21.000              21.000              -                    21.000

Tarife shfrytezimi lende drusore -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife perimetrale -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE -                    59.023              -                    59.023              1.050.000        -990.977 6%

Te ardhura nga privatizimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga qira -                    59.023              -                    59.023              1.000.000        -940.977 6%

qira lokali, ndertese -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  trualli -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  toke bujqesore -                    59.023               -                    59.023               1.000.000          -940.977 6%

Te ardhura nga shitje te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

Te ardhura nga tendera -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje pulla (pjesmarrja  %) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga bursa (shkollat) -                    -                    -                    -                    -                    0

te ardhura nga bursat me jashte -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kopshtet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga cerdhet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kundrvajtje administative -                    -                    -                    -                    50.000              -50.000 0%

gjobe per mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore -                    -                    -                    -                    50.000              -50.000 0%

gjobe nga kontrolle dhe inspektime -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba te vendosura nga org te tjera(role agjenti) -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba Policia bashkiake -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Inspektoriati Ndertimit Vendor -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Institucione te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Dokumenta strehimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera jo tatimore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga grante te brendshme -                    -                    -                    -                    -                    0

Pasqyra Nr 1    Plan - Realizim                                    

i te ardhurave v. 2015

Njësia Administrative Rrethina

Viti 2015
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 2015 

 Realizimi 

Janar-

Qershor 

 6 / mujor 

 Realizimi 

Korrik 

Dhjetor 

 Realizimi 

2015 
 Plan 2015 

Diferenca 

vjetore

 viti 

2015 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 11.063.900      2.108.607        19% 2.138.082        4.246.689        22.127.800      -17.881.111 19%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 9.222.400        1.691.509        18% 1.616.683        3.308.192        18.444.800      -15.136.608 18%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogel 325.000           144.927           45% 312.581           457.508           650.000           -192.492 70%

Taksa biznesit te vogel (detyrime te kaluara) -                    12.500              -                    12.500              -                    12.500

Taksa e Pasurise se paluajtshme (ndertesa) 2.046.900        203.347           10% 391.112           594.459           4.093.800        -3.499.341 15%

nga biznesi -                    180.347             339.112             519.459             -                    519.459

nga familje -                    23.000               52.000               75.000               -                    75.000

Taksa  e tokes bujqesore 3.911.000        811.625             21% 911.190             1.722.815          7.822.000        -6.099.185 22%

Taksa  fjetjes  ne hotel -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndertimi 2.375.000        -                    0% -                    -                    4.750.000        -4.750.000 0%

Tarife per Legalizim,Urbanizim  (ALUIZNI) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa kalimit drejtes pronesise -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e DRShTRr per mjetet e perdorura 560.500           519.110           93% -                    519.110           1.121.000        -601.890 46%

Takse zenie hapesira publike -                    -                    -                    -                    -                    0

Takse tabele 4.000                -                    0% 1.800                1.800                8.000                -6.200 23%

Taksa reklame -                    -                    -                    -                    -                    0

Takse Vendore Perkoshme -                    -                    -                    -                    -                    0

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 1.841.500        410.498           22% 521.399           931.897           3.683.000        -2.751.103 25%

Tarife vjetore per pastrimin,heqje mbeturina 1.706.000        298.130           17% 486.258           784.388           3.412.000        -2.627.612 23%

nga biznesi -                    213.130             456.458             669.588             -                    669.588

nga familje -                    85.000               29.800               114.800             -                    114.800

Tarife ndriçimi -                    -                    32.920              32.920              -                    32.920

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife gjelberimi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per leje sherbimi veterinar -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi parkim automjete -                    -                    1.900                1.900                -                    1.900

nga mjetet per biznes -                    -                    1.900                 1.900                 -                    1.900

nga mjetet personale -                    -                    -                    -                    -                    0

parking i rezervuar -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga mencat -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife liçensa transporti -                    -                    321                   321                   -                    321

Tarife per liçense karburanti -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi per Urbanistiken -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife  sherbimi dublikate  arkivi -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi nga Instituc kult &sport -                    -                    -                    -                    -                    0

Biblioteka -                    -                    -                    -                    -                    0

Muzeu Historik -                    -                    -                    -                    -                    0

Teatri Migjeni -                    -                    -                    -                    -                    0

Qendra Kulturore Femijeve -                    -                    -                    -                    -                    0

Stadiumi -                    -                    -                    -                    -                    0

Pallati  Sportit -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarifa te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife Hapesire Shfrytezimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera tarifa Administ,te NJV, te paklaisifikuara 135.500           112.368           83% -                    112.368           271.000           -158.632 41%

Tarife shfrytezimi lende drusore -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife perimetrale -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE -                    6.600                -                    6.600                -                    6.600

Te ardhura nga privatizimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga qira -                    -                    -                    -                    -                    0

qira lokali, ndertese -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  trualli -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  toke bujqesore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

Te ardhura nga tendera -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) -                    6.600                -                    6.600                -                    6.600

Te ardhura nga shitje pulla (pjesmarrja  %) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga bursa (shkollat) -                    -                    -                    -                    -                    0

te ardhura nga bursat me jashte -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kopshtet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga cerdhet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kundrvajtje administative -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe per mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe nga kontrolle dhe inspektime -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba te vendosura nga org te tjera(role agjenti) -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba Policia bashkiake -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Inspektoriati Ndertimit Vendor -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Institucione te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Dokumenta strehimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera jo tatimore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga grante te brendshme -                    -                    -                    -                    -                    0

Pasqyra Nr 1    Plan - Realizim                                    

i te ardhurave v. 2015

Njësia Administrative Dajç

Viti 2015
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 2015 

 Realizimi 

Janar-

Qershor 

 6 / mujor 

 Realizimi 

Korrik 

Dhjetor 

 Realizimi 

2015 
 Plan 2015 

Diferenca 

vjetore

 viti 

2015 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 121.103           121.103           100% -                    121.103           121.103           0 100%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 115.843           115.843           100% -                    115.843           115.843           0 100%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogel -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa biznesit te vogel (detyrime te kaluara) -                    1.500                -                    1.500                -                    1.500

Taksa e Pasurise se paluajtshme (ndertesa) 1.800                1.800                100% -                    1.800                1.800                0 100%

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa  e tokes bujqesore 1.500                -                    0% -                    -                    1.500                -1.500 0%

Taksa  fjetjes  ne hotel -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndertimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per Legalizim,Urbanizim  (ALUIZNI) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa kalimit drejtes pronesise -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e DRShTRr per mjetet e perdorura 112.543           112.543           100% -                    112.543           112.543           0 100%

Takse zenie hapesira publike -                    -                    -                    -                    -                    0

Takse tabele -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa reklame -                    -                    -                    -                    -                    0

Takse Vendore Perkoshme -                    -                    -                    -                    -                    0

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 5.260                5.260                100% -                    5.260                5.260                0 100%

Tarife vjetore per pastrimin,heqje mbeturina 1.260                1.260                100% -                    1.260                1.260                0 100%

nga biznesi 1.260                 1.260                 100% -                    1.260                 1.260                 0 100%

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife ndriçimi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife gjelberimi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per leje sherbimi veterinar -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi parkim automjete -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet per biznes -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet personale -                    -                    -                    -                    -                    0

parking i rezervuar -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga mencat -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife liçensa transporti -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per liçense karburanti -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi per Urbanistiken -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife  sherbimi dublikate  arkivi -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi nga Instituc kult &sport -                    -                    -                    -                    -                    0

Biblioteka -                    -                    -                    -                    -                    0

Muzeu Historik -                    -                    -                    -                    -                    0

Teatri Migjeni -                    -                    -                    -                    -                    0

Qendra Kulturore Femijeve -                    -                    -                    -                    -                    0

Stadiumi -                    -                    -                    -                    -                    0

Pallati  Sportit -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarifa te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife Hapesire Shfrytezimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera tarifa Administ,te NJV, te paklaisifikuara 3.300                3.300                100% -                    3.300                3.300                0 100%

Tarife shfrytezimi lende drusore 700                   700                   100% -                    700                   700                   0 100%

Tarife perimetrale -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga privatizimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga qira -                    -                    -                    -                    -                    0

qira lokali, ndertese -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  trualli -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  toke bujqesore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

Te ardhura nga tendera -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje pulla (pjesmarrja  %) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga bursa (shkollat) -                    -                    -                    -                    -                    0

te ardhura nga bursat me jashte -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kopshtet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga cerdhet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kundrvajtje administative -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe per mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe nga kontrolle dhe inspektime -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba te vendosura nga org te tjera(role agjenti) -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba Policia bashkiake -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Inspektoriati Ndertimit Vendor -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Institucione te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Dokumenta strehimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera jo tatimore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga grante te brendshme -                    -                    -                    -                    -                    0

Viti 2015

Pasqyra Nr 1    Plan - Realizim                                    

i te ardhurave v. 2015

Njësia Administrative Shalë
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LLOJET E TE ARDHURAVE
 Plani Janar 

Qershor 2015 

 Realizimi 

Janar-

Qershor 

 6 / mujor 

 Realizimi 

Korrik 

Dhjetor 

 Realizimi 

2015 
 Plan 2015 

Diferenca 

vjetore

 viti 

2015 

TE ARDHURAT E VETA  GJITHSEJ 250.000           98.517              39% -                    98.517              500.000           -401.483 20%

TE ARDHURAT NGA TAKSA VENDORE 150.000           23.517              16% -                    23.517              300.000           -276.483 8%

Tatim fitim i thjeshtuar biznes i vogel 12.500              -                    0% -                    -                    25.000              -25.000 0%

Taksa biznesit te vogel (detyrime te kaluara) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e Pasurise se paluajtshme (ndertesa) 25.000              -                    0% -                    -                    50.000              -50.000 0%

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa  e tokes bujqesore 112.500           -                    0% -                    -                    225.000           -225.000 0%

Taksa  fjetjes  ne hotel -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa ndikimit ne infrastrukture,Leje Ndertimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per Legalizim,Urbanizim  (ALUIZNI) -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa kalimit drejtes pronesise -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa e DRShTRr per mjetet e perdorura -                    23.517              -                    23.517              -                    23.517

Takse zenie hapesira publike -                    -                    -                    -                    -                    0

Takse tabele -                    -                    -                    -                    -                    0

Taksa reklame -                    -                    -                    -                    -                    0

Takse Vendore Perkoshme -                    -                    -                    -                    -                    0

TE ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 100.000           75.000              75% -                    75.000              200.000           -125.000 38%

Tarife vjetore per pastrimin,heqje mbeturina 25.000              -                    0% -                    -                    50.000              -50.000 0%

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife ndriçimi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife gjelberimi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga biznesi -                    -                    -                    -                    -                    0

nga familje -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per leje sherbimi veterinar -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi parkim automjete -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet per biznes -                    -                    -                    -                    -                    0

nga mjetet personale -                    -                    -                    -                    -                    0

parking i rezervuar -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga mencat -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife liçensa transporti -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife per liçense karburanti -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi per Urbanistiken -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife  sherbimi dublikate  arkivi -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife sherbimi nga Instituc kult &sport -                    -                    -                    -                    -                    0

Biblioteka -                    -                    -                    -                    -                    0

Muzeu Historik -                    -                    -                    -                    -                    0

Teatri Migjeni -                    -                    -                    -                    -                    0

Qendra Kulturore Femijeve -                    -                    -                    -                    -                    0

Stadiumi -                    -                    -                    -                    -                    0

Pallati  Sportit -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarifa te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife Hapesire Shfrytezimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera tarifa Administ,te NJV, te paklaisifikuara 75.000              75.000              100% -                    75.000              150.000           -75.000 50%

Tarife shfrytezimi lende drusore -                    -                    -                    -                    -                    0

Tarife perimetrale -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

TE  ARDHURA  JOTATIMORE -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga privatizimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga qira -                    -                    -                    -                    -                    0

qira lokali, ndertese -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  trualli -                    -                    -                    -                    -                    0

qira  toke bujqesore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0 0%

Te ardhura nga tendera -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga gjendja civile (Pulla) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga shitje pulla (pjesmarrja  %) -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga bursa (shkollat) -                    -                    -                    -                    -                    0

te ardhura nga bursat me jashte -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kopshtet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga cerdhet -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga kundrvajtje administative -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe per mosshlyerje detyrimi ne afate ligjore -                    -                    -                    -                    -                    0

gjobe nga kontrolle dhe inspektime -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba te vendosura nga org te tjera(role agjenti) -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba Policia bashkiake -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Inspektoriati Ndertimit Vendor -                    -                    -                    -                    -                    0

gjoba nga Institucione te tjera -                    -                    -                    -                    -                    0

Dokumenta strehimi -                    -                    -                    -                    -                    0

Te tjera jo tatimore -                    -                    -                    -                    -                    0

Te ardhura nga grante te brendshme -                    -                    -                    -                    -                    0

Viti 2015

Pasqyra Nr 1    Plan - Realizim                                    

i te ardhurave v. 2015

Njësia Administrative Shosh
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1. Shërbimi i Pastrimit dhe Depozitimit. Bashkia  Qendër 

 

Pasqyra e shpenzimeve sipas thesarit për shërbimin e pastrimit dhe depozitimit 

në Landfill  të mbetjeve urbane për Bashkinë Qendër në mijë lekë: 

 

Nr Emërtimi Plani 2015 Realizimi i 2015 

1 Paga 1 196 1 482 

2 Sigurime shoqërore 191 248 

3 Shpenzime operative 99 245 98 034 

4 Kosto depozitimi Landfillin-Bushat  12 840  12 884 

SHUMA 113 472 112 648 

 

Shpenzimet për shërbimin e pastrimit në buxhetin 2015 janë realizuar në bazë 

të kontratës bazë me afat 5-vjeçar, e cila ka hyrë në fuqi me 1 Tetor 2013. Ka pase  

vazhdimësi në shërbimet bazë, por gjithashtu edhe përmirësim cilësor të termave të 

aneks-kontratave të vitit 2015 (për zonën jugore dhe veriore). Janë realizuar këto 

shërbime:  

- “Mbledhje e transport mbeturina urbane” u realizua në të gjithë qytetin. Ky 

proçes pune është menaxhuar nga përdorimi i rreth 540 kazaneve, të cilët në 

masën 85 % evadohen vetëm një herë në ditë, kjo deri në orën 7 të mëngjezit 

, ndërsa 15 % e këtyre kazanave evadohen 2 herë në ditë, hera  e dytë nga 

ora 10 deri në 12. Kjo realizohet  në ato vende që kanë prurje të mëdha 

mbetjesh urbane( siç janë bizneset dhe  tregjet  në akset kryesore  të  qytetit) 

- “Menaxhimi i kazaneve” është kryer duke bërë riparimin e herëpashershëm 

nga dëmtimet, lyerjen e tyre dhe larjen  sipas grafikëve të përcaktuar.  

- “Fshirja e rrugëve” mekanike dhe manuale është kryer çdo ditë sipas  grafikut 

të hartuar nga drejtoria e shërbimeve, në sasi dhe frekuenca të përcaktuara. 

Ndërsa një pjesë e rrugëve e mbingarkuar me aktivitete biznesi  mirëmbahet 

edhe ditën, për të mbajtur nën kontroll këto zona  me mbetje të shumta.  

- “Larja e rrugëve” sipas kontratës dhe preventivit është kryer për 200 ditë 

kalendarike. Ky  shërbim  është  kryer  sipas grafikut të larjes me frekuence 

një herë apo dy herë në ditë.  

 

Shpenzimet për Depozitimin e mbetjeve Urbane në Landfillin Bushat në  

buxhetin  e 2015  janë  realizuar në bazë të kontratës bazë të realizuar me 27. 08. 

SHERBIMET PUBLIKE 
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2014 “Për Depozitim të Mbetjeve Urbane”. Sasia e mbetjeve të depozituara në 

landfill monitorohet nga supervizori ynë dhe sasia totale rakordohet me fletë-

peshoret elektronike. Kjo sasi rakordohet dhe me atë që firma sipërmarrëse e 

pastrimit  e transporton  si mbetje urbane në landfill . 

 

1/1  Shërbimi i Pastrimit  dhe  Depozitimit. Njesite e reja Administrative 

 

Pasqyra e shpenzimeve për shërbimin e pastrimit dhe depozitimit në Landfill  të  

mbetjeve  urbane  për  Nj. A Velipoje, Postribë dhe Dajç  në mijë lekë: 

 

 

Shpenzimet për shërbimin e pastrimit në buxhetin 2015, të mbartur pas 

reformës teritoriale, në  Bashkinë Shkodër nga ish-komunat, me  21 gusht 2015, 

janë  realizuar në bazë të kontratave si më poshtë: 

-Nj.Administrative  Velipojë  me  kontratë me afat  3-vjeçar, e cila ka hyrë në fuqi 

me 23.05.2013  dhe përfundon me 30.05.2016.  Janë realizuar këto shërbime:  

- “Mbledhje e transport mbeturina urbane” u realizua në të gjithë Nj.A  Velipojë. 

Ky proçes pune është menaxhuar nga përdorimi i rreth 240 kazaneve. 

Ndërsa në periudhën e plazhit e cila ka dhe ngarkesen me të madhe të 

volumeve të preventivimit,  janë kryer dhe shërbimet e tjera në këtë periudhe 

3-mujore ( plazhi ) si:  

- “Menaxhimi i kazaneve” është kryer duke bërë riparimin e herpashershëm 

nga dëmtimet , lyerjen e tyre dhe  larjen  sipas grafikëve të përcaktuar,    

- “Fshirja e rrugëve” mekanike dhe manuale është kryer çdo ditë sipas  grafikut, 

në  sasi dhe frekuenca të përcaktuara.  

- Mirëmbajtja e bregut të detit me punonjës sezonal duke grumbulluar mbetjet 

urbane me qese plastike dhe mirembajtje e banjove publike në plazh dhe kjo 

me punëtor sezonal. 

“Larja e rrugëve” sipas kontratës dhe preventivit. Ky  shërbim është kryer  sipas 

grafikut të larjes me frekuence një herë apo dy herë në ditë. 

-Nj. Administrative Postribë shërbim i kryer me kontratë me afat  7-mujor, e 

lidhur me datë 13.05.2015. Shërbimi që është kryer në këtë njësi ka qenë vetëm 

grumbullimi dhe transporti i mbetjeve urbane në landfill.  Shërbimi i kryer sipas nje 

Nr Emërtimi 
Plani 2015 pas 

21 Gushtit 

Realizimi i 2015  

pas  21 Gushtit 

1 Shpenzime operative  Velipoja 7 806 3 938 

2 Shpenzime operative  Postriba 492 492 

3 Shpenzime operative   Dajç  858 858 

4 Depozitimi Landfillin-Bushat Dajçi  239 239 

5 
Depozitim Landfillin Bushat  

Bërdica, Guri Zi  dhe Ana  Malit 

160 30 
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preventivi paraprak dhe të një grafiku në sasi dhe me frekuence të përcaktuar që në 

momentin e firmosjes së kontratës. 

-Nj.Administrative Dajç shërbim i kryer  me  kontrate  8-mujore,  e  lidhur  kjo me 

datë 30.04.2016. Edhe në këtë njësi ky shërbim ka përgjithësuar, grumbullimin dhe 

transportin në landfillin Bushat të mbetjeve urbane. Në këtë njësi një  eksperience e 

mirë ka  qenë kompostimi mbetjeve organike. Mbetje që prodhohen me shumicë në 

këtë njësi. 

Shpenzimet për Depozitimin e mbetjeve Urbane në Landfillin Bushat të mbejeve  

nga Nj.Administrative e kemi si më poshtë :  

       - Nj.Administrative Velipojë që nga Gushti 2015 ka filluar depozitimin në landfill, 

pasi në kontratën bazë e ka patur vend-depozitimin në Velipojë. Por pas rënies së 

zjarrit me 12 gusht 2015 në këtë vend-depozitim, mbetjet urbane  u detyruam ti 

depozitonim në landfillin  Bushat. Firma ka firmos kontratën me landfillin Bushat. 

 - Ndërsa Nj.Administrative Postribë e ka patur në preventivin bazë dhe 

depozitimin në landfillin Bushat, si detyrim i firmës transportuese. 

- Nj.Administrative Dajç ka lidhur vetë direkt kontratë me landfillin Bushat  në  

momentin që ka lidhur dhe kontratën e shërbimi të Pastrimit  me datë 14.04.2015. 

- Ndërsa për Nj.Administrative te Gurit të Zi, Berdicës dhe Ana e Malit  

meqenëse shërbimin e pastrimit e planifikuam ta kryenim me mjetin tonë  

teknologjik, me datë 16.10.2015  lidhem kontratë me landfillin Bushat për depozitimin 

e mbetjeve  urbane  të  këtyre njësive. 

 

Riciklimi  mbetet  si  gjithnjë një ndër sfidat kryesore dhe  prioriteteve  të  punës 

sonë. Janë realizuar fushata dhe aktivitete të shumta sensibilizimi në shkolla, 

biznese private dhe institucione shtetërore, të cilat në vetëvehte kanë shprehur rritje 

të ndërgjegjësimit për këtë proçes, të selektimit  dhe ndarjes në origjinë  të mbetjeve 

urbane. Mendojmë që kjo punë duhet të vazhdojë edhe në të ardhmen, për ti 

paraprirë dhe zbatimit të VKM nr 418 datë 25.06.2014 të cilat kanë përcaktuar afate 

kohore (vitin 2016) për njësitë e mëdha të qeverisjes vendore, për vënien në 

efiçencë të plotë të “Grumbullimit të diferencuar të mbetjeve në burim”.  

 

2. Shërbimi i Mirëmbajtjes së Sipërfaqeve të Gjelbërta 

 

Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta kryhet me sipërmarrje, në zbatim 

të kontratës 5-vjeçare të lidhur që në Tetor të 2013 dhe aneks-kontratave të hartuara 

për 2015. Në preventivat e hartuar për shërbimin e mirëmbajtjes së sipërfaqeve të 

gjelbërta janë kryer këto shërbime. Plani i miratuar në buxhetin për vitin 2015 për  

këtë shërbim është 30 770 000 lek. 

- Shërbimi i mirëmbajtjes së lulishteve është kryer në një sipërfaqe prej 66 mijë 

m2, ku për çdo 1000 m2 lulishte përfshihen: bar i kultivuar 450 m2, sipërfaqe 

lulesh 250 m2, sipërfaqe rruge në lulishte 300 m2 si dhe mirëmbajtje drurë 

dekorativ, shkurre dekorative e bordure të gjelbërta. Janë kryer shërbimet e plota 
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edhe në sipërfaqet e rikonstruktuara vitet e fundit, me të gjithë elementët e saj. 

Përveç tyre në sipërfaqet e tjera të gjelberta që nuk kanë këto elementë janë 

kryer shërbime të pjesshme në mirëmbajtje.  

- Mirëmbajtje e drurëve dekorativ, që përfshin mirëmbajtjen e drurëve dekorativ të 

gjelbërimit rrugor, veç lulishtave. Në preventivin e hartuar përfshihen proçeset e 

krasitjes së tyre, vaditjes, prashitjes si dhe plehërimit për një zhvillim sa më të 

mirë. Sipas inventarit rezultojnë 4020 drurë dekorativ në rrugët kryesore të 

qytetit.  

- Mirëmbajtja e shkurreve dekorative prej 800 copë përfshin mirëmbajtjen e 

shkurreve dekorative nëndarëse te rruga “Mehmet Pashe Plaku”.  

- Në zërin “Mbjellja e drurëve, shkurreve dhe bordurave të gjelbërta” u parashikua 

dhe u krye zëvendësimi i tyre nga tharjet dhe dëmtimet e pakthyeshme në 

lulishta, si dhe plotësimi i gjelbërimit rrugor.  

- Në zërin “Mirëmbajtje sipërfaqe ujore” prej 650 m2 përfshihen punimet e 

mirëmbajtjes së shatërvanit në lulishten e Parrucës, shatërvani Sheshi 

Demokracia. Punimet që përfshihen janë pastrimi, larja e tyre çdo muaj, si dhe 

riparimi i pompave dhe elektropompave në raste të difekteve.  

Në zërin “Mirëmbajtje shkurre dekorative” futen 250 copë në vazo të mëdha të 

mbjellura me shkurre. Këto ndodhen kryesisht në hyrjen e qytetit tonë si dhe në 

Pedonalen e Piacës. Në preventiva është llogaritur prashitja, vaditja, mirëmbajtja e 

vazove si dhe ndonjë zëvendësim të bimëve të dëmtuara.  

 

Pasqyra e shpenzimeve për shërbimin e mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta për 

Bashkinë Qytet në mijë lekë 

 

Nr Emërtimi Plani 2015 Realizimi 2015 

1 Paga 614 576 

2 Sigurime shoqërore 98 97 

3 Shpenzime operative 30 770 30 770 

SHUMA 31 482 31 443 

 

3. Shërbimi i Mirëmbajtjes së Varrezave Publike dhe Dëshmorëve  

 

Realizimi i këtij shërbimi kryhet me sipërmarrje, në bazë të kontratës bazë të 

lidhur me 01. 07. 2013, kontratë 5-vjecare dhe të aneks – kontratave të lidhura për 

vitin 2015. Është kryer në përputhje me preventivat dhe specifikimet teknike, ku janë 

kryer këto shërbime: 

 -Mirëmbajte parcela varrezash dhe rrugëve brenda tyre.  

 -Mbjellë bordura të gjelbërta në parcela të reja si dhe drurësh dekorativ në këto 

parcela.  

Pasqyra e shpenzimeve sipas thesarit për shërbimin e mirëmbajtjes së varrezave 

publike dhe dëshmorëve për Bashkinë Qytet në mijë lekë 
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Nr Emërtim Plani 2015 Realizimi 2015 

1 Paga 128 120 

2 Shpenzime shoqërore 21 21 

3 Shpenzime operative 7 206 7 206 

SHUMA 7 355 7 347 

 

Gjatë këtij viti janë realizuar shërbime cilësore sipas zërave të mësipërm për 

Mirëmbajtjen e Varrezave Publike dhe Dëshmorëve, si dhe ruajtjen e tyre.  

 

4. Mirëmbajtje Rrugë e Trotuare në Qytet 

 

Ky shërbim realizohet me kontratë 5 vjeçare. Për vitin 2015 është lidhur aneks 

kontrata prej 3 697 mijë lekë dhe janë realizuar punimet në bazë të preventivit të 

detajuar sipas vlerësimit teknik të gjendjes së rrugëve dhe trotuareve. Për vitet e 

tjera brenda vlerës së përgjithshme të kontratës do të hartohen aneks kontratat në 

përputhje me vlerësimin e gjendjes teknike në periudhat përkatëse.  

 

Pasqyra e shpenzimeve sipas thesarit për mirëmbajtje rrugë e trotuare për Bashkinë 

Qytet në mijë lekë 

 

Nr Emërtimi i punimeve Plani 2015 Realizimi 2015 

1 Shpenzime operative 3 697 3 695 

SHUMA 3 697 3 695 

 

Gjatë vitit 2015 janë realizuar punimet për riparimin e rrugëve më të amortizuara. 

Në këto raste është ndërhyrë në mbylljen e gropave me të gjithë nënshtresat e 

shtresat asfaltike, si dhe në riveshjen e një pjese të rrugëve të dëmtuara si shtresë 

punuese.  

Një vëmendje të veçantë i është kushtuar edhe riparimit të trotuareve. Kryesisht 

është ndërhyrë në trotuaret që kanë qenë me amortizim më të madh ose që kanë 

pësuar dëmtime ose shembje të tyre.  

Po ashtu është punuar në ngritje dhe riparime të pusetave të dëmtuara në rruge, 

si dhe riparimi i kunetave e bordurave. 

 

 

5. Ndriçim rrugor 

Pasqyra e shpenzimeve për ndriçimin rrugor për Bashkinë Qytet në mijë lekë 

 

 Emërtimi i shpenzimeve Plani i vitit 2015 Realizimi 2015 
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1. Zërat Paga dhe Sigurime Shoqërore është realizuar në shumën  2 277 mijë 

dhe 380 mijë lekë. 

2. Zëri Shpenzime Operative përbëhej nga dy pjesë:  

a. Materiale e shërbime speciale.  

Për zërin Materiale e shërbime speciale kanë qenë planifikuar për t‟u shpenzuar 4 

560 mijë lekë. Ky shpenzim ishte parashikuar për blerjen e materialeve elektrike për 

mirëmbajtjen e rrjetit së ndriçimit ekzistues të qytetit me një sipërfaqe prej 531 000 

m2 rruge, sheshe e lulishte. Për zërin materiale e shërbime speciale realizimi për 

vitin 2015 është 4 018 mijë lekë. Janë kryer të gjitha proçedurat për blerjen e këtyre 

materialeve. Me këto shpenzime është siguruar baza materiale e nevojshme për 

mirëmbajtjen në efiçiencë të rrjetit të ndriçimit publik.   

b. Shërbime ku përfshihen kryesisht shpenzimet për energjinë elektrike.  

Për zërin Shërbime, në buxhetin 2015 janë parashikuar shpenzimet për energjinë 

elektrike në shumën 40 643 mijë lekë. Me këtë fond është realizuar shlyerja e 

faturave të energjisë elektrike deri në fund të vitit 2015 me vlerë 39 966 mijë lekë. 

 

Njësitë e reja Administrative  

Nj.A Gur i Zi nga data 21 gusht deri në dhjetor ka realizuar shpenzime  të energjisë 

elektrike për ndriçimin rrugor me vlerë prej  154 177 lekë 

Nj.A Dajç nga data 21 gusht deri në dhjetor ka realizuar shpenzime të energjisë 

elektrike për ndriçimin rrugor me vlerë prej 328 291 lekë 

Nj.A Ana e Malit nga data 21 gusht deri në dhjetor ka realizuar shpenzime të 

energjisë elektrike për ndriçimin rrugor me vlerë prej  304 611 lekë 

Nj.A Velipojë nga data 21 gusht deri në dhjetor ka realizuar shpenzime  të energjisë 

elektrike për ndriçimin rrugor me vlerë prej  302 638 lekë 

Nj.A Postribë nga data 21 gusht deri në dhjetor ka realizuar shpenzime të energjisë 

elektrike për ndriçimin rrugor me vlerë prej  107 641 lekë 

 

Nj.A Shalë nga data 21 gusht deri në dhjetor ka realizuar shpenzime të energjisë 

elektrike për ndriçimin rrugor me vlerë prej  15 354 lekë 

 

 Sinjalistikë – Dekor 

Nr 

600 Paga  2 149 2 277 

601 Sigurime shoqërore 342 380 

602 Shpenzime operative  45 203 43 984 

606 Kompens. punonjësish 48 6 

Shuma 46 573 46 647 
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Pasqyra e shpenzimeve për sinjalistikë- dekor për Bashkinë Qytet në mijë 

lekë  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zërat Paga dhe Sigurime Shoqërore. Për vitin 2015 kanë qenë planifikuar 

respektivisht 742 mijë lekë  dhe 118 mijë lekë. Realizimi i këtyre dy zërave 

për vitin 2015 ka qenë 696 mijë dhe 117  mijë lekë.  

2. Zëri Shpenzime Operative. Për vitin 2015 janë parashikuar 3 050 mijë lekë 

të ndara në: 

a. Sinjalistikë 2 350 mijë lekë 

b. Dekorim qyteti 700 mijë lekë 

Për zërin materiale e shërbime speciale ”Blerje materiale për sinjalistikën” 

(horizontale + vertikale) realizimi për vitin 2015 është 1 893 mijë lekë. Me këto 

materiale të blera janë realizuar vijëzimi i rrugëve, vijëzime këmbësorësh, korsi 

biçikletash, vendqëndrime autobusësh urban si dhe janë vendosur tabela të llojeve 

të ndryshme. 

Dekori i qytetit, gjatë vitit 2015 është realizuar blerja e bredhave për zbukurimin e 

qytetit për festat e fundvitit me vlerë 120 mijë lekë, gjithashtu dhe blerja e 

aksesorëve zbukurues me vlerë 568 mije leke. Zbukurimi i qytetit është realizuar 

edhe me aksesorë të investuar në vite. 

 

 Mobiliteti (lëvizshmëria urbane)  

 

Në kuadër të Lëvizshmerise (Mobilitetit) të qëndrueshme urbane, Bashkia 

Shkodër ka filluar investime direkte që ndikojnë në qetësimin e trafikut dhe krijimin e 

infrastrukturave lehtësuese për përdorimin e biçikletave.  

 Ndërtim e rikonstruksion ndërtim Sinjalistikë Horizontale (bumpe), me 

vlerë 1 537 mijë lekë 

Ky objekt nuk është realizuar  

 Vendqëndrime për biçikleta me vlerë 1 178 mijë lekë 

Ky objekt nuk është realizuar  

 

Nr.  Emërtimi i shpenzimit Plani i vitit 2015 Realizimi 2015 

600 Paga  742 696 

601 Sigurime Shoqërore 118 117 

602 Shpenzime operative 3 050 2581 

606 Kompen. punonjësish 12  

Shuma 3 922 3 394 
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 Transporti Urban 

 

Gjatë vitit 2015 shërbimi i transportit urban është kryer në dy linjat Bahçallëk-

Fermentim-Bahçallëk dhe Qendër-Shiroke-Zogaj e kthim. Nga shtatori i vitit 2012 ky 

shërbim kryhet me operator privat.  

Shërbimi është realizuar sipas kontratës duke siguruar numrin e nevojshëm të 

automjeteve të planifikuar për kryerjen e këtij shërbimi me cilësi shumë të mirë duke 

krijuar kushte të mira për udhëtim për të gjitha stinët e vitit.  

Drejtoria e shërbimeve publike dhe sektori i transportit ka ushtruar kontrolle të 

vazhdueshme dhe monitorime për të bërë të mundur që ky shërbim të jetë sa më 

efiçent dhe të plotësojë sa më mirë kërkesat dhe nevojat e komunitetit si dhe të 

shohë mundësitë e përmirësimit të mëtejshëm të këtij shërbimi duke evidentuar edhe 

nevojat e kërkesat e operatorit që punon në këtë shërbim.  

Bashkia Shkodër ka realizuar sinjalistikën e nevojshme për të mbështetur 

realizimin e qarkullimit normal, si dhe tabelat në stacione për informacion për oraret 

e lëvizjes e të shërbimit, frekuencat etj.  

Në mbështetje të VKM Nr. 637 datë 21. 05. 2008 për tarifat e transportit urban, 

Ligjit Nr. 9374 datë 21.04.2005 ”Për ndihmën shtetërore”, referuar KNSH (Komisioni 

i ndihmës shtetërore) Nr. 26 datë 17.06.2008 “Për ndihmën shtetërore në formën e 

kompensimit të shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik” Këshilli Bashkiak 

me Vendimin Nr. 5 datë 31. 01. 2014, ka bërë të mundur që për vitin 2015 të bëhet 

subvencionimi social për 600 abone për periudhën janar-mars ndërsa prill-qershor 

dhe shtator- dhjetor 800 abone në muaj. 

Subvencionimi ka qenë i parashikuar në vlerën 1 200 lekë për çdo biletë pajtimi 

njëpërdorimëshe, ku vlera e subvencionit ka qenë 9 120 mijë lekë. Për vitin 2015 

Bashkia Shkodër ka subvencionuar për 10 muaj operatorin në vlerën 8 880 mijë 

lekë.  

 

INVESTIME 

 

Rikonstruksion rrugë dytësore  

Për vitin 2015, janë realizuar investimet për rikonstruksionin e rrugëve 

dytesore të qytetit sipas prioriteteve të rajoneve dhe Bashkisë Shkodër.  

 

Për grupin I - me vlerë 18 987 mijë lekë janë realizuar:  

 Rikonstruksion Rruga mbrapa Zyres Punes  

 Rikonstruksion Rruga në krah të Drejtorisë së Bujqësisë + tek Shkolla Natës 

 Rikonstruksion Rruga Ramadan Sokoli  

 Rikonstruksion Rruga Aradas  

 Rikonstruksion trotuari Rruga Haxhi Idriz Boksi 

 Rikonstruksion Rruga Dashej  

Me fondin e programuar janë mbuluar shpenzimet e sipërmarrjes së zbatimit, të 

mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve. Punimet kryesore që janë realizuar 
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konsistojnë në sistemimin dhe asfaltimin e këtyre rrugëve, në ndërtimin e linjave të 

ujësjellësit, ndërtimi i KUB dhe ndërtimi i KUZ, vendosjen e bordurave dhe 

sistemimin e kunetave. 

 

Për grupin II me vlerë 17 347 mijë lekë janë realizuar: 

 Rikonstruksion Rruga Shefqet Muka 

 Rikonstruksion Rruga Cenaj 

 Rikonstruksion Rruga Qendresa 1920  

 Rikonstruksion Rruga Dëshmorët 1912-13  

 Rikonstruksion Rrugice Nazmi Kryeziu  

 Rikonstruksion Segment Rruga Dr. Ali Spahija 

 Ndertim xhep kazani ne hapesiren e trotuareve 

Me fondin e programuar janë mbuluar shpenzimet e sipërmarrjes së zbatimit, të 

mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve. Punimet kryesore që janë realizuar 

konsistojnë në sistemimin dhe asfaltimin e këtyre rrugëve, në ndërtimin e linjave të 

ujësjellësit, ndërtimi i KUB dhe ndërtimi i KUZ, vendosjen e bordurave dhe 

sistemimin e kunetave 

 

Për grupin III me vlerë 16 196 mijë lekë janë realizuar:  

 Rikonstruksion Rruga Gjon Destanishtaj  

 Rikonstruksion Rruga Kuklej 

 Rikonstruksion Rruga Karl Gurakuqi  

 Rikonstruksion Rruga Dr. Todi  

 Rikonstruksion Rruga Kel Kodheli  

 Rikonstruksion Rruga At Martin Gjoka  

 Rikonstruksion Rrugice te fusha lekurës  

 Rikonstruksion Rruga Rinia 

Me fondin e programuar janë mbuluar shpenzimet e sipërmarrjes së zbatimit, të 

mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve. Punimet kryesore që janë realizuar 

konsistojnë në sistemimin dhe asfaltimin e këtyre rrugëve, në ndërtimin e linjave të 

ujësjellësit, ndërtimi i KUB dhe ndërtimi i KUZ, vendosjen e bordurave dhe 

sistemimin e kunetave 

 

Për grupin IV me vlerë 17 003 mijë lekë janë realizuar:  

 Rikonstruksion Rrugica tek Mehmet Pashe Plaku  

 Rikonstruksion Rruga Ahmet Efendi Kalaja  

 Rikonstruksion Rruga Danej  

 Rikonstruksion rruga At Donat Kurti segmenti II 

 Rikonstruksion Rruga te shkolla 3 Dhjetori  

 Rikonstruksion Rruga degëzim Banja e Vogël 

 Rikonstruksion Segment Rruga Kol Kamsi 
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Me fondin e programuar janë mbuluar shpenzimet e sipërmarrjes së zbatimit, të 

mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve. Punimet kryesore që janë realizuar 

konsistojnë në sistemimin dhe asfaltimin e këtyre rrugëve, në ndërtimin e linjave të 

ujësjellësit, ndërtimi i KUB dhe ndërtimi i KUZ, vendosjen e bordurave dhe 

sistemimin e kunetave. 

Sistemim Blloqe Banimi me vlerë 19 322 mije lekë 

 Sistemim blloqe banimi te Vasiejt (Qafhardhi) 

 Sistemim Blloqe Banimi Isuf Sokoli 

 Rikonstruksion Lulishte te Cerciz Topulli 

 Sistemim blloqe banimi Mark Lula segmenti I 

 Sistemim blloqe banimi te 7 Shalianet (Tepe)  

 

Me anë të VKB nr 36 datë 09.11.2015 “Për rishpërndarje fondesh të buxhetit të 

Bashkisë Shkodër viti 2015” ky investim nuk është realizuar 

 

Rikonstruksion Degëzim rruga Pal Ëngjëlli me vlerë 735 mije lekë 

Me Urdhërin nr 32 datë 27.08.2015 janë rialokuar fonde për realizimin e këtij 

investimi. Me fondin e programuar janë realizuar shpenzimet e sipërmarrjes se 

zbatimit, mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve për rikonstruksionin e rrugës. Janë 

kryer punimet në kanalizimin e ujrave të bardha dhe asfaltim.  

 

Rikonstruksion ndriçimi me vlerë 8 403 mijë lekë.  

 Ndërtim linja e ndriçimit rruga Gjovalin Gjadri me vlerë 5 385 mijë lekë 

Me fondin e programuar janë mbuluar shpenzimet e sipërmarrjes së zbatimit, 

mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve për ndriçimin e linjës gjatë rrugës Gjovalin 

Gjadri. Ndriçimi është bërë nga të dy anët e rrugës me shtylla dhe ndriçuesa rrugore.  

 Rikonstruksion ndriçimi lulishtja Vaso Kadia me vlerë 597 mijë lekë 

Me fondin e programuar janë mbuluar shpenzimet e sipërmarrjes së zbatimit, 

mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve për ndriçimin e kësaj lulishte. Punimet 

kryesore ishin ndërhyrja në rikonstruksionin e rrjetit elektrik.  

 

 Rikonstruksion ndriçimi rrugë dytësore me vlerë 2 421 mijë lekë.  

Me fondin e programuar janë mbuluar shpenzimet e sipërmarrjes së zbatimit, 

mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve për ndriçimin e rrugëve dytësore, kryesisht 

ato të rikonstruktuara. Punimet kryesore të kryera janë rikonstruksioni i rrjetit 

ekzistues e shtrirje e rrjetit të ri dhe vendosje ndriçuesish.  

 

Të ndryshme  

 Sistemim ambjenti varreza publike me vlerë 1 372 mijë lekë 

      Ky investim nuk është realizuar, pasi nuk është kryer proçedura e shpronësimit 

të sipërfaqes ku do të realizohej investimi. 
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 Rikonstruksion varrezat e dëshmorëve (shtesë) me vlerë 160 mijë lekë 

Ky investim nuk është realizuar  

 

 Blerje kazana metalike dhe kosha mbeturinash me vlerë 3 872 mijë lekë 

Me qëllimin për të plotësuar vend-depozitimeve të reja që krijohen nga vete 

qytetarët jashtë atyre pikave të përcaktuara deri tani, është bërë blerja e kazana 

metalike dhe kosha mbeturinash. Gjendja e atyre ekzistuese si në sasi ashtu dhe në 

cilësi nuk ishte e mjaftueshme. Për këtë kemi shtuar numrin  me 100 copë kazaneve 

metalike me volum 1100 litërsh dhe diferenca prej 600 mijë lekë është përdorur për 

blerje kosha mbeturinash të llojeve të ndryshme për zëvendësim në shëtitoren e 

qytetit etj.  

 

 Blerje vinç me kosh me vlerë 2 256 mijë lekë 

Me fondin e programuar janë realizuar shpenzimet për blerjen e nje vinçi me 

kosh për shërbimet e mirëmbajtjes së ndriçimit rrugor dhe dekorit të qytetit.  

 

 Blerje Trafik ndarës para bashkisë me vlerë 300 mijë lekë 

Ky investim nuk është realizuar. 

 

 Ndërtim Sinjalistikë Horizontale (bumpe me vija të bardha), me vlerë 2 

200 mijë lekë 

Ky investim nuk është realizuar. 

 

 Hidroizolim terrace garazhi të Bashkisë me vlerë 168 mijë lekë 

Këto garazhe janë dhe magazina për punonjësit tanë të sinjalistikës. Gjendja e 

tyre ishte mjaft e amortizuar dhe ishte e domosdoshme ndërhyrja për hidroizolimin e 

tarracës. Me realizimn e këtij investimi,  gjëndja e objektit është kthyer në kushte 

optimale pasi ujërat e shiut nuk depërtojme më. 

 

 Rikonstruksion KUZ rruga Gurazezëve dhe shkolla Xheladin Fishta 

planifikuar me vlere  2 500 mijë lekë 

Me Urdhërin e Brendshëm nr 159 prot datë 19.08.2015 “Ridetaijm i buxhetit të 

programit 6330, artikulli 231 për vitin 2015”, ky investim është ndarë në dy pjesë. 

Objekti “Rikonstruksion KUZ rruga Gurazezëve” me vlerë 1 864 mijë lekë janë  

mbuluar shpenzimet e sipërmarrjes së zbatimit, të mbikqyrjes dhe kolaudimit të 

punimeve të rindërtimit të KUZ.  

Objekti “Rikonstruksion KUZ shkolla Xheladin Fishta” me vlerë 636 mijë lekë, nuk 

është realizuar. 

 

 Rikonstruksion KUB lidhja kolektori perash – unaze me vlerë 2 500 

mijë lekë 

Është realizuar lidhja e kontratës, punimet nuk kanë filluar për arsye teknike 
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 Vendqëndrime dhe stenda për parkim biçikletash me vlerë 1 200 mijë 

lekë 

Ky investim nuk është realizuar. 

 

BASHKËFINANCIME 

Rrethim metalik dekorativ për pemët e zonës Bid me vlerë 178 mijë lekë 

Ky investim është financuar 50% me fondet e Bashkisë e 50% nga BID. Me këtë 

investim u realizua rrethimi metalik dekotativ i pemëve të rrugës pedonale “13 

Dhjetori” – “28 Nëntori” 

Rikualifikim urban i rrugicave në qendren historike sheshi gjon Pali i II-të me 

vlerë 15 881 mijë leke. 

Ky investim është realizuar me fonde të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve. Punimet për 

këtë objekt kanë përfunduar dhe janë realizuar punimet për rikualifikimin e sheshit 

kryesor të Kishës së Madhe dhe rrugës Marin Biçikemi. Me këto fonde është 

realizuar sistemimi i sheshit me gurë dekorativ, vendosja e ndriçuesave të rinj dhe 

rindërtimi i KUB. 

 

 

Rikualifikim urban i rrugicave në qendren historike me vlerë 43 877 mijë lek 

Ky investim është realizuar me fonde të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve. Punimet për 

këtë objekt janë në vazhdim. Punimet për rikualifikimin urbane të këtyre rrugicave 

konsistojnë në sistemimin e rrugicave historike me gurë dekorativ, vendosja e 

ndriçuesave të rinj dhe rindërtimi i KUB. 

 

 

Rikualifikimi urban i ambienteve të jashtme të katedrales së Shën Shtjefnit me 

vlerë 15 852 mijë leke 

Ky investim është realizuar me fonde të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve. Punimet për 

këtë objekt kanë përfunduar dhe janë realizuar punimet për rikualifikimin e sheshit 

kryesor të katedrales së Shën Shtjefnit. Me këto fonde është realizuar sistemimi i 

sheshit me gurë dekorativ, vendosja e ndriçuesave të rinj dhe rindërtimi i KUB. 

 

Ndërtim i kanalizimit të ujrave të bardha dhe të zeza, dalja shinat e trenit - lumi 

Kir me vlerë 23 030 mijë lekë  

Ky investim është miratuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës. Për këtë 

objekt ka filluar realizimi i punimeve. Pritet çelja e fondeve nga Ministria e Financave 

për vitin 2016. 
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DREJTORIA BURIMEVE NJERËZORE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

 

 

Aktiviteti i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit bazohet ndërmjet të 

tjerave , në ligjin specifik atë nr 107/2014 „ Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit“ 

Vendimit të Këshillit te Ministrave nr 502 date 13.07.2011 “ Për miratimin e 

rregullores uniforme të kontrollit dhe zhvillimit të territorit “ ( i ndryshuar) , Vendimit të 

Këshillit Kombëtar të Territorit  nr 14 datë 04.07.2013 për „ Miratimin e 

Instrumentave të Pergjithshëm Vendor të Bashkisë Shkoder, , Vendimet e Keshillit 

Kombëtar te Territorit nr 1 datë 22.08.2014 , nr 8 datë 07.11.2014 dhe nr 5 datë 

29.12.2014 si edhe VKM nr 408 datë 13.05.2015 „ Për miratimin e rregullores së 

zhvillimit të territorit“ 

 

Një ndër detyrat kryesore  funksionale të Drejtorisë kanë qënë zhvillimet në territor. 

Zhvillimet ne Territor gjatë periudhës që raportohet Janar- dhjetor 2015 ,  kanë qënë 

zhvillime të planifikuara ne Instrumentin e Planifikimit të Territorit. Zhvillimet ne 

Territor jane kryer nga Zhvillues private dhe Zhvillues publike. Ne rastin e 

Zhvillimeve te kryera nga zhvilluesit publike hyjne te gjitha investimet e kryera me 

fonde të Buxheti Lokal dhe ato te kryera me fonde nga  Buxheti I Shtetit nëpërmjët 

Fondit të Zhvillimit të Rajoneve. 

 

Gjatë vitit 2015 në bashkëpunim me Agjensinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit 

, janë dhënë gjithësej 22 Leje Ndërtimi/Zhvillimi. 

Nga këto 11 janë Leje Ndërtimi për investme publike me një vlerë  investimi në total 

prej  442.585.498 lekë , prej të cilave 148.358.000 lekë  janë investime nga Buxheti 

Lokal dhe 294.227.498 lekë jane nga Buxheti I Shtetit nëpërmjët Fondit të Zhvillimit 

të Rajoneve dhe Fondit Shqiptar tq Zhvillimit. Vlerën më të madhe të këtij investimi e 

zë “ Muzealizimi I Fototekës Kombëtare Marubi” me një fond prej 166.000.000 lekë. 

Për investime private janë dhënë 11 leje Ndërtimi/zhvillimi të gjitha mbas marrjes së 

konformitetit nga Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit dhe botimi në 

regjistrin elektronik kombëtar të territorit. Vlera e investimit privat për këto investime 

kap vlerën e 106.039.835 lekë. 

 

Përvec Lejeve të Zhvillimit/Ndërtimit , bazuar në dispozitat ligjore janë dhënë rreth 

118 Deklarime Paraprake Punimesh , të cilat kanë të bëjnë kryesisht më punime 

mirëmbajtje si lyerje, riparime suvatimesh, zëvendësim dyër apo dritare , shtrime me 

pllaka të brendëshme apo oborresh. 

Pjesë e detyrimit ligjor është edhe dhënia e lejeve të shfrytëzimit ( certifikata e 

përdorimt) për objektet të cilat kanë perfunduar dhe janë kolauduar. 

  DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË TERRITORIT 
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 Gjatë vitit buxhetor 2015 janë përpunuar dhe dërguar për regjistrim në zyrën e 

regjistrimit te pasurive te paluajtëshme 28 objekte. Prej te cilave 4 objekte 

multifamiljare, dhe 24 objekte  - banesa njëfamiljare, rikonstruksione apo edhe 

adoptime banesash në njësi shërbimi. 

Për vitin 2015 nga juristi i Drejtorisë është realizuar  mbrojtja gjyqësore e disa 

çështjeve relative me detyrat që realizohen në  bazë të ligjit . 

Numri i çështjeve gjyqësore të përfaqësuara është  gjithsej 14 çështje gjyqësore, të 

cilat kanë të bëjnë kryesisht me Inspektoriatin e Mbrotjes së Territorit si lëshim urdhri 

ekzekutimi , kundërshtim i veprimeve përmbarimore  apo kontestime për çështje 

pronësie, nga të cilat: 

-  Aktualisht janë në proçes gjykimi pranë Gjykatës administrative të shkallës së 

parë rreth  9 çështje administrative,   

- 2 në proçes gjykimi pranë Gjykatës së Apelit, dhe  

- 3 çështje për gjykim në Gjykatë të Lartë.  

Gjatë vitit 2015 janë perpunuar në total rreth 1650 shkresa zyrtare prej te cilave 420 

korespondence me institucione publike, dhe rreth 1230  pergjigje me qytetaret.  

Pjese e punes ka qene edhe hartimi i projekt-preventivave per investimet publike te 

realizuara me fonde te buxhetit Lokal. Nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të 

Territorit janë përgatitur projekt-preventivat dhe dokumentacioni i gatshëm për 

procedurë tenderi për 31 projekte për  objekte kryesisht  rehabilitim rrugë dytësore 

dhe sistemim  blloqe banimi. 

Mbledhja e taksës së ndikimit në infrastrukturë për vitin 2015 ka qënë në masën 

48.067.000 lekë parashikimi ka qënë në masën 40.000.000 lekë. Tarifat për 

shërbime të tjera janë realizuar në masën 1.255.000 lekë. 

 

 

 

 

 

 

Misioni i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 

është rritja  e performancës së menaxhimit të burimeve njerëzore , harmonizimi 

më i mirë i strategjive sektoriale dhe ndërsektoriale të Bashkisë, me qëllim 

përmbushjen e misionit të  administratës së Bashkisë së Shkodrës në realizimin 

e qëllimeve dhe objektivave për të menaxhuar me transparencë dhe efektivitet, 

për të ofruar  shërbim më të mirë ndaj publikut, nëpërmjet menaxhimit efektiv të 

burimeve  financiare, materiale dhe njerëzore, rritjes së transparencës së 

DREJTORIA BURIMEVE NJERËZORE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DREJTORIA BURIMEVE NJERËZORE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 
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shërbimeve dhe  ngritjes së kapaciteteve menaxhuese, për të përballuar me 

profesionalizëm sfidat në përmbushjen e detyrimeve ndaj komunitetit .  

 

 Kjo drejtori  ka mbuluar edhe nevojat për shpenzimet operative për 

administratën e Bashkisë dhe institucionet e varësisë ku përfshihen: Teatri, 

Dega Ekonomike e Kulturës, Sportklub “Vllaznia”, Zyra e Arsimit ( shkollat 9 

vjeçare, të mesme, konviktet e sistemit parauniversitar, kopshtet) si dhe 

Drejtoria e Çerdheve .  

. 

000/leke 

Nr E M E R TI M I Plani 2015 Realizimi 2015 

I  Paga 131 547 104 749 

II  Sigurime Shoqerore 21 439 17 450 

III  Shpenzime Operative 54 697 30 483     

IV  Investime 1 170 911 

   

Totali 208 853 153 593 

             

                               

Shpenzimi për « Paga » për vitin 2015 ështe realizuar vlera prej 104 749 

mije leke, duke përfshirë këtu dhe pagat për punonjësit e njësive administrative 

paguar pas reformës teritoriale si dhe planin e transferuar nga Njesitë 

Administrative , për « Sigurime shoqërore » vlera prej 17 450 leke ku njësoj si 

për paga, janë të përfshira plani e fakti për njësitë administrative pas bashkimit, 

për « Shpenzime operative » vlera prej  30 483 mije leke dhe për » 

Investime » vlera prej 911 mije lekë. 

      

Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli është bazuar 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 janë bërë sipas vendimit të 

Këshillit të Ministrave nr.1619, datë 02.07.2008, “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”, ndryshuar me 

V.K.M Nr.518, datë 16.08.2012, ndryshuar me VKM Nr. 586, datë 17.07.2013.  

 

 

 

Shpenzime operative  
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           000/leke 

Nr Emertimi i shpenzimeve Plani 2015 Realizimi 2015 

6020 Materiale e sherb. zyre te pergjith.          3,655        3,431     

6021 Materiale dhe sherbime speciale           850          344     

6022 Sherbime       13,363         10,132  

6023 Shpenzime transporti         5,430        5,380 

6024 Shpenzime udhetimi           150            41    

6025 Mirmbajtje e zakonshme           600          320  

6026 Qera objekteve             60            60  

6027 Detyrime dhe kompensime legale       19,880     1         

6029 Shpenzime te tjera operative       10,709      10,483     

Totali       54,697     30 192     

             

             Më poshtë është analiza e shpenzimeve sipas grupeve dhe në mënyrë 

analitike: 

 “Materiale e shërbime zyre të përgjithshme” realizimi për vitin 2015 është 

në vlerën 

  3 431 mije leke i detajuar si më poshtë: 

 

 Zëri “Kancelari” është realizuar në vlerën prej 1 555 mije lekë. Këto 

shpenzime janë realizuar për të mbuluar kërkesat e drejtorive të 

administratës së Bashkisë, Teatrit, Degës Ekonomike të Kulturës, 

Sportklub “Vllaznia” dhe shkollave të mesme , shkollave 9-vjecare, 

arsimit parashkollor, konvikteve të shkollave të mesme, të 

planfikuara këto nga Zyra e Arsimit.  

 

 Zëri “Materiale për pastrim, dizinfektim”, i parashikuar për blerje 

materiale pastrimi për krijimin e kushteve bashkëkohore me standarte 

të larta nëpërmjet sigurimit të ambjenteve të përshtatshme, të pastra 

dhe me mjetet e nevojshme për pastrim të ambjenteve si për 

administratën ashtu edhe institucionet e varësisë : Teatri, Dega 

Ekonomike e Kulturës, ”, Zyra e Arsimit ( shkollat 9 vjeçare, të mesme, 

konviktet e sistemit parauniversitar, kopshtet) si dhe Drejtoria e 

Çerdheve është realizuar në vlerën  1 794 mije lekë.  

 

  Zëri “Blerje dokumentacioni “ është realizuar në vlerën prej 82 mije 

lekë per blerje shtypshkrime për nevoja të institucioneve të varësisë 

dhe administratës së bashkisë si   prodhime blloqe fletehyrje-dalje, 

mandat pagesë-arketime, rregjistra themeltarë e të tjera të këtij lloji si 

edhe shtypshkrime të tjera, të cilat janë porositur në “Shtypshkronjën e 
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Letrave me Vlerë Sh a ” mbështetur në VKM Nr.393 datë 18.06.2014 ( 

procesverbale konstatimi kundravajtjesh, vendime për pezullimin e 

punimeve, vendime për dënime me gjobë ,vendim për prishje objekti , 

çertifikata transporti) etj . 

 

   Zëri “Materiale dhe shërbime speciale” është realizuar në vlerën prej 344 

mije leke i   

             detajuar si më  poshtë: 

 Zëri “Uniforma” i parashikuar për blerje të uniformave të policisë 

bashkiake, bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 333 date 

02. 06. 1998 për “Miratimin e normës së veshmbathjes për policinë” 

për kostume, pantallona verore, xhakovento, këmisha, këpucë, 

pulovra, stema doreza pune etj nuk është realizuar. (nuk eshte 

shpenzuar per blerje uniforma gjate vitit 2015) 

 

 Zëri “Materiale te tjera” i parashikuar për rimbushje fikëse zjarri dhe 

blerje materiale të ndryshme pune është realizuar në vlerën prej 344 

mije leke.  

 

           Zëri “Shërbime” është realizuar në vlerën 10 132 mije leke i detajuar si më 

poshtë:  

 Zëri “Energji elektrike “është realizuar në vlerën prej 3 141 mijë lekë 

për shërbimin  e furnizimit  me energji për godinën e Bashkisë , zyrat e 

ndihmës ekonomike dhe zyrat e rajoneve 4 dhe 5 tek ish-Divizioni.  

 Zëri “Uje” i parashikuar për shpenzime uji, është realizuar në vlerën 

prej 413 mije leke për shërbimin e furnizimit me ujë të ambienteve të 

administrates së Bashkisë , zyrat e ndihmës ekonomike e zyrat e 

rajoneve administrative nr.4 e nr. 5 tek ish-Divizioni  

 Zëri “Telefon” i parashikuar për shpenzimet për telefoninë celulare për 

titullarët në bazë të Vendimit të Keshillit të Ministrave nr. 864, dt 23. 07. 

2010 si dhe telefoninë fikse për titullarët drejtoritë dhe 5 rajonet  është 

realizuar  në vlerën prej 412 mijë lekë . 

 

 Zëri “Postare” i parashikuar për shpenzime shërbime telegrafike e 

postare si edhe shpenzime  kompensimi nga ana e Bashkisë për 

pagesë komisioni për shërbimin që ofrohet nga Posta Shqiptare SH. A 

Filiali Shkodër në marrjen e shtesës së kempit të invalidëve të punës 

dhe familjeve përfituese të ndihmës ekonomike  është realizuar në 

vlerën prej 782 mije lekë.  

 Zëri “Lëndë djegëse ” i parashikuar për shpenzimet për gaz për 

ngrohje dhe gatim sipas kërkesave të paraqitura nga drejtoritë dhe 

institucionet e varësisë si Zyra e Arsimit (shkollat e mesme, shkollat 9 
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vjeçare, kopshtet, konviktet e shkollave të mesme profesionale, shkolla 

speciale 3 Dhjetori ) , Drejtoria e Çerdheve ( për gatim në 4 çerdhe ) 

është realizuar në vlerën prej 3 000 mije lekë  

 

 Zëri “Shërbime të printimit dhe publikimit ” realizimi është në vlerën 

prej 44 mije lekë per njoftimet zyrtare, urimet për raste festash, reklama 

për kalendare aktivitetesh etj. 

 

 Zëri “Shërbime të tjera” i parashikuar për shpenzimet për sherbim 

interneti, shërbim i faqes Ëeb, mirëmbajtjen e moduleve ekzistuese për 

Z1N, pagesë  tarifa shërbimesh pranë ZVRPP shërbime për 

konfigurime softvare,e-mail dhe sms serveri, shpenzime vaksinime për 

qentë e rrugës etj është realizuar në vlerën prej 2 340 mijë lekë.  

 

      Zëri “Shpenzime transporti “është realizuar në vlerën prej  5 380 mije leke i 

detajuar  si më poshtë: 

 Zëri “Shpenzime karburanti” i parashikuar per vitin 2015 është 

realizuar në vlerën prej 4 998  mije leke per shpenzimet per blerje 

karburant  si per automjetet e Administrates, Drejtorisë së Shërbimeve 

Publike (autovinçi i sektorit të ndriçimit dhe makinës së vizimit), 

Drejtorisë së të Ardhurave, Policisë Bashkiake, Inspektoriatit Ndërtimor, 

motogjeneratorit etj. Gjithashtu është realizuar ngrohja me kaldajë e 2 

konvikteve të shkollave “Safet Spahia” dhe “Prenkë Jakova , për 

kaldajën e kopshtit “Bep Tusha”, për shkollën 9- vjeçare “Ali Laçej”, 

shkollën Speciale “3 Dhjetori” dhe shkollën Artistike “Prenkë Jakova”, 

automjetin e Zyrës së Arsimit, që bën shpëndarjen e ushqimeve në 

kopshte e çerdhe dhe për automjetin e shkollës Speciale “3 Dhjetori” i cili 

transporton personat që frekuentojnë këtë shkollë, të parashikuara nga 

Zyra e Arsimit për vitin 2015. Për Teatrin “Migjeni” është realizuar 

ngrohja me kaldajë në rastet e shfaqjeve të zhvilluara gjatë vitit. Për 

Sportklub “Vllaznia” janë bërë shpenzime karburanti për aktivitetet e 

çiklizmit për të rritur, çiklizmit për të rinj, për atletikën,  gjeneratorin etj. 

 Zëri “Pjese kembimi” ështe realizuar në vlerën prej 74 mije lekësh ,ku u 

perfshinë shpenzimet për automjetet si goma, bateri etj.  

 

 Zëri “Siguracion “ i parashikuar për siguracionet e makinave të 

administratës, policisë bashkiake ,inspektoriatit ndërtimor, drejtorisë së 

të ardhurave dhe  autovinçit është realizuar në vlerën prej 308 mije lekë.  

 

 Zëri “Shpenzime udhetimi” i parashikuar për realizimin e shpenzimeve të 

udhetimit të punonjësve , të cilët morën pjesë në aktivitete të ndryshme 



 
 

57 
 

kombëtare si konferenca, marrëveshje, takime pune etj është relizuar në vlerën 

prej 41  mije lekë. 

 

 Zëri “Mirembajtje e zakonshme” realizimi është në vlerën prej 320 mije lekë i 

detajuar  si më poshtë: 

 

 Zëri “Mirembajtje per aparate paisje teknike” i parashikuar për 

mirëmbajtje aparate teknike si riparime skanera/pc/fotokopje, printera etj 

realizimi është në vlerën prej  83 mije lekë.  

 Zëri “Shpenzime te tjera” i parashikuar për riparimet e avarive të 

makinave në funksion të administratës, policisë bashkiake, inspektoriatit 

ndërtimor, drejtorisë së të ardhurave, motor gjeneratorit dhe mjeteve të 

shërbimeve publike: autoshkallës, elektrovinçit, makines se vizimit, 

prereses etj është realizuar në vlerën prej 237 mije lekë.  

 

         Zëri “Qera objekte” realizimi për vitin 2015 është në vlerën prej  60 mije leke  

         per qera strehimi të familjeve në nevojë, me kushte të veçanta. 

 

Zëri “Detyrime dhe kompensime legale” i parashikuar nga Drejtoria Juridike 

për planifikimin e borxheve  të Bashkisë Shkodër ndaj të tretëve që rrjedhin nga  

vendimet gjyqësore të trashëguara dhe  vendime gjyqësore në proçes , me 

qëllim përmbushjen e ketyre detyrimeve të formës së prerë është realizuar në 

vlerën prej 1 mije lekë. 

 

      Zëri “Shpenzime të tjera operative” është realizuar në vlerën prej 10 483 mije 

leke i detajuar si me poshte: 

 

 Zëri “Aktivitete të ndryshme” është realizuar në vlerën prej 200 mije 

lekë për Iftarin e shtruar nga bashkia me pjesëmarrjen e drejtuesve dhe 

punonjësve të Komunitetit Mysliman të Shkodrës, përfaqësues nga 

Myftinia , përfaqësues të spektrit politik, punonjës të Bashkisë etj. 

 

 Zëri “Siguracion ndertese” është realizuar në vlerën prej 424 mije lekë. 

Është bërë sigurimi i godinës së Bashkisë (zyrat) dhe sigurimi i 

magazinës së Bashkisë. Ky sigurim është bërë për rastet e ndodhjes së 

ngjarjeve nga zjarri dhe rreziqeve të tjera shtesë. 

 

 Zëri i shpenzimeve për ”Honorare dhe shpenzime kompensimi “ ështe 

realizuar në vlerën prej 9 181 mije lekë, në përputhje me VKM nr.1619, 

datë 02.07.2008, “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të 

qeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve te pagave të 

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 
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që rregullon efektet e masës së  shpërblimit për zyrtaret e zgjedhur dhe 

shpenzimet e honorareve për kryepleqtë i ndarë : shpenzime 

kompensimi për anëtarët e zgjedhur (këshillit bashkiak) në vlerën prej 7 

839  mije lekë  dhe honorare për kryepleqtë në vlerën prej 1 342 mije 

lekë. 

 

 Zëri “ Të tjera materiale e shërbime operative” është realizuar në 

vlerën prej 678 mije lekë, të cilat jane realizuar për të mbuluar 

shpenzimet për blerje dhurata, fishekzjarre për festa , kurora dhe buqeta 

me lule etj. 

 

Zëri “Investime “ është realizuar në vlerën prej 911 mije leke, nga këto janë 

realizuar për “Hidroizolim tarraca e garazhit të Bashkisë” 168 mijë lekë,  ,  

“Blerje paisje operacionale” 660 mijë lekë, për blerje paisje TIK, dhe “Blerje 

pajisje zyre” 83 mijë 

 

 

 

 

 

 

 

 

000/leke 

Nr E M E R TI M I Plani 2015 Realizimi 2015 

I  Paga 2698 2530 

II  Sigurime Shoqerore 429 423 

III  Shpenzime Operative 850 797 

IV  Investime 0 0 

Totali 3977 3750 

             

                               

Shpenzimi për « Paga » për vitin 2015 ështe realizuar vlera prej 2530 

mije leke, për     « Sigurime shoqërore » vlera prej 423 mije leke, për 

« Shpenzime operative » vlera prej  797  mije leke. 

      

Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli është bazuar 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 janë bërë sipas vendimit të 

Këshillit të Ministrave nr.1619, datë 02.07.2008, “Për klasifikimin e funksioneve, 

DREJTORIA E KOORDINIMIT PROJEKTEVE DHE MARRDHENIEVE 
NDERKOMBETARE.  
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grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve 

të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, ndryshuar me 

V.K.M Nr.518, datë 16.08.2012, ndryshuar me VKM Nr. 586, datë 17.07.2013.  

 

Shpenzime operative  

 000/leke 

Nr Emertimi i shpenzimeve Plani 2015 Realizimi 2015 

6022 Sherbime 50         0  

6029 Shpenzime te tjera operative 800      797     

Totali 850     797     

             

             Më poshtë është analiza e shpenzimeve sipas grupeve dhe në mënyrë 

analitike: 

 

 Zëri “Kancelari” « Shpenzime operative » eshte planifikuar shuma 

800 mije leke per “Pritje percjellje per  vitin 2015 dhe jane shpenzuar 

797 mije leke. 

 

 Zëri “Postare” i parashikuar për shpenzime shërbime telegrafike e 

postare eshte planifikuar shuma 50  mije leke është realizuar në vlerën 

prej 0 mije lekë.  

 

Gjatë vitit 2015 është vazhduar me implementimin e projekteve ekzistuese si 

dhe prezantimi i propozimeve të reja për financim nga donatorët e huaj, kryesisht 

BE.  

Në Shkurt 2015, në Sardegnia, Itali është mbajtur aktiviteti  III i projektit 

EUROMIGMOB, projekt ky i financuar nga BE (Europe for Citizens) ku Bashkia 

Shkodër ishte në rrolin e liderit të projektit. 

Konkretisht, në Mars 2015 ka mbaruar implementimi i projektit “Ndricimi i 

rrugës nga ish fabrika e çementos deri ne Shiroke”, projekt i financuar nga RDP 

Northern Albania.  

Po në Mars 2015 është mbyllur projekti “Zhvillimi i turizmit në lumin Buna dhe 

liqenin e Shkodres” me të njëjtin donator.  

Në Prill 2015, në Shkodër, është mbajtur aktiviteti  IV dhe përmbyllës i 

projektit EUROMIGMOB, projekt ky i financuar nga BE (Europe for Citizens) ku 

Bashkia Shkodër ishte në rrolin e liderit të projektit. Ky projekt kishte si qëllim krijimin 

e një rrjeti të autoriteteve lokale në europë për të diskutuar qështje të migrimit. Në 

projekt morën pjesë 23 partnerë nga Italia, Hungaria, Shqipëria dhe Franca. Janë 
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realizuar 4 aktivitete ndërkombëtare (Massafra IT, Shkoder AL, Quartu Sant Elena 

IT, Shkoder AL) me pjesemarrjen e me shume se 100 aktoreve te pushtetit local, 

shoqërisë civile në vendet përkatëse. 

Në  Maj 2015 Bashkia Shkoder u bë firmëtare e “Pledged to Peace” një nisëm 

e Bashkimit Europian për promovimin e paqes ku sheh si aktor dhe faktor pushtetin 

local për promovimin e paqes. Në qytetin Mazzara del Vallo në Itali, u organizua 

ceremonia e firmosjes së paktit ku Bashkia Shkodër u bë firmëtarja e rradhës duke u 

angazhuar kështu në promovimin, ndërtimin dhe ruajtjen e paqes. 

 

Në kuadrin e përgatitjes së projekt propozimeve të reja për tu paraqitur për 

financim nga donator të huaj, DKPMN ka pregatitur dy partneritete në programet 

INTERREG-MED të Bashkimit Europian. Projekti i parë titullohet HOSPITIS dhe ka 

si qëllim promovimin e fshatrave bregdetar, ky projekt është prezantuar në 

bashkëpunim me Borghi Autentici, një OJF Italiane e cila ka bashkëpunuar prej 

vitesh me Bashkinë Shkodër. Projekti i dytë titullohet “BLUE HUBS – Innovation 

driven integrated smart eco ports Med netëork” dhe ka qëllim promovimin e eko-

porteve, ky project është realizuar në bashkëpunim me Bashkinë Milazzo në Itali.  

 

 

DREJ DREJ DREJTORIA BURIMEVE NJERËZORE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

  

Mbështetur në buxhetin e vitit 2015 dhe ndryshimeve  të bera gjate vitit sipas 

vendimeve të Keshillit  Bashkisë Shkoder, nga Drejtoria e Juridike,Prokurimeve dhe 

Zyra e Aseteve për  vitin 2015 ka realizuar si vijon : 

 

I - Zyra Juridike Gjate kesaj periudhe ka siguruar dhenien e konsulences se 

nevojshme ligjore per te gjitha drejtorite dhe institucionet e varesise së Bashkise 

Shkoder, ka qene pjesmarrese ne disa procese gjyqesore per te perfaqesuar 

institucionin ku ajo ka qene pale ne proces, ka qene pjesmarres në disa komisione 

eshte hartuese e urdherave te brendshem, urdheresave, projekt vendimeve, akt-

marreveshjeve, kontratave te qirase, kontratave te sipermarrjes,supervizimeve, 

kolaudimeve. Kjo veprimtari eshte bere ne perputhje me dispozita ligjore kryesore. 

Ka marre pjese aktive ne komisionet e shpronesimit te qirave dhe privatizimit te 

banesave shteterore si dhe komisionet e vlerësimit. 

Ka nënshkruan dhe kontrolluar bazueshmerine ligjore te projekt-vendimeve për tu 

miratuar nga Keshilli Bashkiak sipas drejtorive perkatese. 

 

             DREJTORIA  JURIDIKE DHE ASETET  
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Zyra juridike ka realizuar 2 (dy) kontrata  qeraje, nga ku; 

 Jane arketuar vlefta prej 1 148 460 leke nga qera objekti. 

Ka shqyrtuar 5 raste duke bashkerenduar punen me komisionin  ne zbatim te VKM 

608 dt.05.09.2012 ”Per paisje me certifikate pronsie”. 

Ka bashkerenduar punen me njesite administrative per paraqitjen dokumentacionit 

ne mbeshtetje te VKM nr.510 date 10.06.2015 . 

Ka hartuar dokumentacionin e shpronsimit per 11 raste duke bashkerenduar  punen 

me komisionin  ne zbatim te VKM-ve perkatese. 

Në zbatim te VKM 510 dt.10.06.2015 dhe VKM 664 dt.29.07.2015, ka konkluduar 

per paraqitjen e relacionit per shlyerjen të disa   detyrimeve të Bashkisë Shkodër 

ndaj të tretëve të cilat rrjedhin nga procese gjyqsore, si bashkim i ish njësive që 

shkrihen, ne  vleften  prej  16 663 317 lekë, te cilat jane miratuar me VKB nr. 25 datë 

24.10.2015 “Për miratimin e likujdimit të disa detyrimeve të Bashkisë Shkodër ndaj të 

tretëve të cilat rrjedhin nga proçese gjyqësore si bashkim i ish njësive që shkrihen”. 

Zyra juridike për vitin 2015  ka perfaqesuar  në 115  procese gjyqësore 

civile/administrative me objekte gjykimin të ndryshme.  

Proçese në vijim 

në Gjykatën e 

shk.I, sh.II –të. 

Proçese në vijim 

në 

Gjykatën e Lartë 

Proçese  të 

pushuara 

Proçese  të formës së 

prerë 

84 7 19 12 

 

II- Zyra prokurimeve  

Ka bashkerenduar punen me njesite administrative dhe hartuar rregjistrin e 

parashikimeve publike per Bashkine Shkoder 

Ka bashkerenduar punen me njesite administrative dhe hartuar rregjistrin e 

realizimeve te prokurimeve  publike per Bashkine Shkoder 

Gjate vitit 2015 nga Zyra e Prokurimeve Publike, mbeshtetur ne fondet e miratuara 

sipas  buxhetit te Bashkise Shkoder per vitin 2015, buxhetit te shtetit dhe VKB-ve 

perkatese, gjate vitit ka realizuar 209 procedura  prokurimit, në vleften totale 354 115 

435 leke, nga të cilat: 

 

Procedura 

prokurimi pune 

civile  

Procedura 

prokurimi 

sherbime  

Procedura 

prokurimi mallra  

Procedura prokurimi me 

vlera te vogla 

247 276 509 leke 4 980 034 leke 65 399 158 leke 36 459 734 leke 
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III_Zyra  Aseteve  

Sektori i Aseteve ka ushtruar aktivitetin për: 

A. Proçesin e tansferimit të pronave në njësine e qeverisjes vendore, 

mbështetur në dispozitat ligjore: 

Me VKM nr. 421, datë 2. 06. 2010 “ Për miratimin e listes përfundimtare (të 

pjesshme) të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi 

ose në përdorim të Bashkisë Shkodër, të Qarkut të Shkodres“ pronat që kalohen në 

pronesi të Bashkise Shkoder jane si më poshtë: 

Ne pronesi te Bashkise Shkoder jane transferuar 236 prona, dërguar për regjistrim 

ne ZVRPP Shkodër 162 prona, rregjistruar 53 prona dhe mbetet pa rregjistruar nga 

pronat e derguara 109 prona.  

Janë zbatuar të gjitha Vendimet  e Keshillit te Ministrave për pronat. 

Gjatë punës sonë jemi ndeshë  në vështërësi për rregjistrimin e pronave dhe kemi 

dërguar  shkresa të ndryshme për zgjidhjen e këtij problemi duke kërkuar 

bashkëpunimin e ZVRPP Shkodër, si dhe është informuar Zyra Qendrore e 

regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë e cila me shkresa të ndryshme drejtuar 

ZVRPP i  kerkon urgjentisht me marrjen e masave për rregjistrimin e këtyre pronave. 

B. Procesin e kerkesave për shpronësime të cilat kanë dalë nga 

Rikonstruksioni I rrugevë të qytetit të Shkodrës., mbeshtetur ne dispozitat 

ligjore :  

- Ligji nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në 

përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private, për interes publik” 

Gjatë vitit  2015 është  pregatitet dokumentacioni për kryerjen e procedurave 

paraprake të shpronësimeve të pronarëve të pasurive pronë private që janë prekur 

nga rikonstruksioni I rrugeve të mëposhtme. 

1. Rikonstruksion rruga Shkodër - Shirokë sheshi I Shirokës 

2. Rikonstruksion Rruga 1 Qershori 

3. Rikonstruksion rruga Shaban Bushati 

4. Sistemim blloku i pallateve Qafe – Hardhi 

5. Rikonstruksion rruga Ismail Lulani 

6. Sistemim Sheshi para Zyres se Punes 

Janë pergatit projekt vendimet përkatëse dhe marrë miratimi I Këshillit bashkiak për 

këto shpronësime. 
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Me shkresën nr. 3140 prot, datë 27.5.2015 është dërguar në ministrinë e Punëve të 

brendshme “Kërkesa për shpronësim”  , për objekti që do të shpronësohet Truall për 

“Rikonstruksion I rrugës Shkodër- Shirokë dhe sheshi Shirokë”  

- Fondi për shpronësime miratuar me vendime  të Këshillit bashkiak 

ndarë sipas rrugëve është si më poshtë: 

1. Sistemim blloku I pallateve Qafe – Hardhi        608 702  lekë 

2. Rikonstruksion rruga Shaban Bushati        3 400 000   lekë 

3. Rikonstruksion rruga Ismail Lulani         148 620   lekë 

4. Rikonstruksion Rruga 1 Qershori                1  684 360  leke 

5. Sistemim blloqe banimi Zogu i I-re ,krahu i djathte (Zyra e Punes,Drejtoria e 

Bujqesise)                        413 610   leke 

Zyra e aseteve në bashkepunim me sektoret e tjerë dhe Ministrine e Zhvillimit Urban 

ka përgatitur dokumentacionin për shpronësimet tek stadiumi për ti hapë rrugë 

projektit “Ndërtimi i tribunës kryesore në perendim dhe në jug, rikonstruksioni i 

tribunës ekzistuese në veri dhe në lindje, si dhe infrastrukturës, përreth stadiumit 

“Loro Boriçi” Shkodër, duke finalizuar proçesin me VKM nr. 656, datë 22.7.2015. 

- Vlera e përgjithshme e shpronësimit prej   37 617 626 (tridhjetë e shtatë 

milionë e gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëzet e 

gjashtë) lekë, është përballuar nga fondi i buxhetit të shtetit. 

Nga këto janë likuiduar : 

- 13 pronarë të pasurive të paluajtshme me dokumentacion të rregullt me 

shumen prej 25 670 876 lekë. 

Nuk janë likuiduar       

- 11 pronarë, të cilët  nuk kanë paraqit dokumentacion të regullt për 

shpronësim    vlera është    10 127 750 lekë 

- 8 pronarë të pasurive të paluajtshme janë shtet + bashki vlera është 1 819 

000 lekë. 

C. Proçesin e zbatimit të vendimeve Këshillit të Ministrave  

 Me VKM Nr. 623, date 24. 9. 2014,”Për shpronësimin, për interes publik, të 

pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga rikonstruksioni i 

rrugëve “Ali Spahija”, “Nexhip Luli”, “Bujar Bishanaku”, “Stacioni i trenit , “Rruga e 

Kalasë”, si dhe sistemimi i bllokut të pallateve “Qafë Hardhi” të Bashkisë së 

Shkodrës nga ana e Bashkisë është dërguar për pronarët e pasurive të paluajtshme 

të cilët kanë paraqit dokumentacionin proçedura për regjistrim në ZVRPP Shkoder, 

duke kryer edhe detyrimet financiare për kryerjen e rregjistrimit të ri.  
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Vlera e përgjithshme e shpronësimit prej   20 153 080 (njëzet milionë e gjashtëqind e 

njëqinde pesëdhjetë e tre mijë e tetëdhjetë ) lekë, përballohet nga të ardhurat e 

bashkisë Shkodër. 

Nga këto ka finalizuar proçesin 1(një)  pronarë  që shpronësohet për efekt të 

“Rikonstruksion i rrugës Bujar Bishanaku” me vlere 520 752 lekë. 

D. Për paisjen me Çertifikatë për vertetim Pronësie 

Për paisjen me Certifikata për vertetime pronësie  është pregatitur dokumentacioni  

dhe janë dërguar për zonat të cilat kanë hyrë në sistem dhe dërguar pranë ZVRPP 

shkodër kërkesa për paisje me Çertifikata pronësie për 7 prona,nga këto  5 prona në 

zonen kadastrale 8592 dhe 2 prona në zonen kadastrale 8597,(janë realizuar) 

Me shkresen nr. 1199, datë 11.03.2015 është dërguar dokumentacioni për kalimin 

në sistemin e ri të rregjistrimit, për tu paisur me Çertifikata për vertetim pronësie për 

5 prona pyje e kullota në zonen kadastrale 8597. 

E. Në kuadër të menaxhimit të Aseteve vendore, brenda kompetencave të 

caktuara vetëm  për monitorimin e aseteve vendore kemi monitoruar kontratat 

e qerase të cilat bashkia ka pasë me të trete. 

Eshte punuar për Azhornimin e pronave sipas kerkesave, në ndihmë të Komisonit të 

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave .  

Përgatitja e dokumenentacionit për nxjerren e koeficientit te bashkepronesise së 

truallit te objekteve të privatizuara sipas informacioneve që disponohet duke ju 

përmbajtur kërkesave të qytetarëve si informacionit që merret nga Ministria e 

Financave.  

Përgatitja e dokumentacionit hartografik për kontratat dhe akt marreveshjet  që do të 

lidhen ndermjet bashkisë dhe të treteve do të pergatiten planimetria dhe gen- plani. 

Gjatë vitit 2015 është bërë kontabilizimi i disa pronavë që kanë kaluar në pronësi të 

Bashkisë Shkodër, si prona administrative, Zhvillimi ekonomik industria, shendeti 

public , prona e janë fituar nga shpronesimet ne varreza publike etj. në total janë 

dërguar 47 prona etj. 

F. Procesin e menaxhimit të pyjeve dhe kullotave komunale të 

transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër  

Mbështetur në mbeshtetur ne dispozitat ligjore : 

Gjatë vitit 2015 është punuar në zbatim të planit të menaxhimit të  pyjeve dhe 

kullotave komunal  për një afat 10 vjecar ,miratuar me VKB Nr. 96, datë 1.11.2013 . 

Për Vitin 2015 është pergatitur plani operacional per vitin 2015 ne bashkine Shkoder 

për administrimin,menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave 
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Me fondin e zhvillimit të rajoneve janë kryer investime për 2 projekte  “Pyllezim I 

objektit Kodra e Tepes me vlere 2713327 leke dhe “Punimet silvikulturale në pyjet 

artificial “ me vlere 2 262 765 lekë,  nga keto realizuar projekti “Punimet silvikulturale 

në pyjet artificial “ 

 

G. Në zbatim të VKM –së nr. 745, datë 24.10.2012 “Për proçedurat e regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme 

pronësie, por që nuk e kanë të përcaktuar sipërfaqen, në mbështetje të 

kërkesave të qytetarëve janë verifikuar në vend  për kufirin shtet dhe janë 

përgatitur përgjigjet për secilen kërkesë. 

 

H.  Sektori I aseteve në zbatim të VKM-së nr.510, datë 10.06.2015 “Për 

miratimin e proçedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, 

personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuar, të arkivave dhe çdo 

dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga 

riorganizimi adminstrativo – territorial” kreu VI I  I jemi drejtuar të gjithë 

njësive administrative (NJSH-ve) me anë të një shkrese ku kërkohet “Për 

depozitim të inventarit të pronave të paluajtshme “ dhe kemi kontaktuar me  

përsonat përgjegjës  për pronat në ato njësi administrative ku ka të tillë. 

Të gjitha njësive admistrative i është dërguar shkresa me datë 27.8.2015 

“Për depozitim të inventarit të pronave të paluajtshme”. 

1. Njësia administrative  Velipojë 

Në përgjigje tonës nr. 5002 prot, datë 27.08.2015 NJSH Velipojë ,me shkresen 

nr. s‟ka prot, datë 04.09.2015 “Kthim përgjigje të shkresës nr. 5002 prot, datë 

27.08.2015” prot hyrës nr. 5504, datë 04.9.2015 ka depozituar  

 Vendimin e Këshillit të Komunës nr. 33, datë 11.12.2013 “Për miratimin e 

listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore në Komunën 

Velipojë” (fotokopje) 

 Shkresën nr. 1954/1 prot, datë 7.01.2014 “Lidhur me vendimin nr. 33, datë 

11.12.2013 të Këshillit të Komunës Velipojë, të Prefektit të Qarkut 

Shkodër  (fotokopje) 

 Shkresën nr. 62 prot, datë 23.01.2014 “Dërgohet Vendimi I këshillit të 

komunës Velipojë për miratimin e listës së inventarit për pronat shtetërore 

publike. – drejtuar AITPP Tiranë (fotokopje).- Faza I e inventarizimit të 

pronave  

 Listen e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore që fillon me nr. 

1(një) dhe mbaron me numrin 279 (dyqind e shtatëdhjetë e nëntë) dhe ka 

48(dyzet e tetë) fletë. (fotokopje). 
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 Vendimin Nr. 513, datë 23.4.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare të 

pronave, pyje dhe kullota, që do të transferohen në pronësi të njësisë së 

qeverisjes vendore, komuna Velipojë, të Qarkut të Shkodrës” (fotokopje). 

 - Proces verbalet e dorezimit fondit pyjor kullosor ndërmjet Drejtorisë së 

sherbimit pyjor dhe komunës Velipoje. 

- duhet të sillen shkresat origjinale, formularët për inventarizimin e pronave të 

paluajtshme shtetërore ne formë elektronike  nese disponohen, si dhe duhet të 

shprehen me infomacion të hollësishëm mbi fazat e rregjistrimit . 

Ka një Vendim Nr. 644, datë 1.10.2014 “Për shpronësimin, për interes publik, të 

pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi I rrjetit 

kryesor të kanalizimeve dhe impiantit të përpunimit të ujrave të përdorura në plazhin 

e Velipojës. _ të kërkohet informacion dhe të sillen certifikata e pronësisë që janë  

me pronar komuna Velipojë. 

2. Njësia administrative  Dajç 

Paraprakisht për Komunën Dajç kemi informacion se disponon:  

 VKM nr. 944, datë 15.11.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare të 

pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi 

ose në përdorim të Komunës Dajç, të Qarkut të Shkodrës” 

 VKM nr. 290, datë 12.3.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare të 

pronave, pyje dhe kullota, që do të transferohen në pronësi të njësisë 

së qeverisjes vendore, komuna Dajç, të Qarkut të Shkodrës” 

3. Njësia administrative Bërdicë 

1. Shkresa nr. 5003 prot, datë 27.8.2015 “Për depozitim të inventarit të pronave 

të paluajtshme” 

2. Takim me specialistin  

Depozitu (fotokopje ) 

 Vendimi nr. 29, datë 06.05.2008 “Mbi miratimin e inventarit të pronave të 

paluajtshme shtetërore të Komunës Berdicë. (original) 

 Shkresa nr. 839/1 prot, datë 09.05.2008 “ Shprehja e ligjshmërisë” 

 Shkresa nr. 6726 prot, datë 15.8.2008 “dërgim vendimi” e AITPP  

 Vendimi Nr. 112, datë 30.7.2008 “Për miratimin e listës së inventarit të 

pronave të paluajtshme shtetërore në komunën bërdicë, të Qarkut të 

Shkodrës” 

 Vendimi nr. 20, datë 28.05.2010 “Miratimi I listës paraprake të pronave të 

paluajtshme shtetërore në Komuna Bërdicë. 

 Shkresa nr. 1058/1 prot, datë 10.06.2010 e prefektit qarkut Shkoder 

 Shkresa nr. 662 prot, datë 17.06.2010 . 



 
 

67 
 

Lenda:  kërkesë për miratimin e listës paraprake të pronave të 

paluajtshme Shtetërore në komunën Berdice, Qarku Shkodër. 

Drejtuar : AITPP 

  Shkresa Nr. 6802/1, datë 23.11.2010 “Dërgim vendimi” e AITPP Tirane  

 Vendimi Nr. 895, datë 10.11.2010 “Për miratimin e listës paraprake të 

pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose 

në përdorim të Komunës Bërdicë, të Qarkut të Shkodrës. 

 Shkresa nr. 3824/1, datë 14.10.2010 “Dërgohet mendim” e Ministrisë së 

Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. 

 Shkresa nr. 3380/1 Prot, datë 15.9.2010 “kthim përgjgje për project vendimin”  

e Ministrisë së shendetësisë . 

 Shkresa nr. 5639/1 prot, datë 28.7.2010 “Dërgim mendimi për projekt 

vendimin” e Ministrisë së Brendshme. 

Për pyjet dhe kullotat 

Ka nje  VKM Nr. 470. Datë 16.4.2008 “Për miratimin e listës Përfundimtare të 

pronave, pyje e kullota, që do të tranferohen në pronësi të njësisë së qeverisjes 

Vendore, Komuna Bërdicë”, të Qarkut të Shkodrës. 

Janë rregjistruar në pronësi të Komunës Bërdicë  një pjesë në pritje të sjelles së 

Çertifikatave të pronësisë. 

4. Njësia administrative Ana e Malit 

Dërgu nga ana e bashkisë  Shkresa nr. 5003 prot, datë 27.8.2015 “Për 

depozitim të inventarit të pronave të paluajtshme” 

Është depozituar pranë zyrës së Aseteve dokumentacioni I mëposhtëm: 

 Vendim Nr. 52, datë 16.1.2013 “Për miratimin e listës paraprake të pronave të 

paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim 

të komunës Ana e  Malit të Qarkut të Shkodrës” – printuar nga interneti  

 Shkresa nr. 149/8 prot, datë 19.12.2013 Lënda: Dërgim vendimi për listën  

përfundimtare të transferimit në pronësi ose në përdorim të pronave të 

komunës Ana e malit Shkodër, drejtuar: AITPP – Tiranë. 

 Shkresa nr. 1696/1 prot, datë 9.12.2013 e  Prefektit të Qarkut Shkodër Lënda: 

Lidhur me vendimin nr. 22, datë 22.11.2013 të këshillit të komunës Ana e 

malit” (fotokopje) 

 Vendim Nr. 22.datë 22.11.2013  (per miratimin e listës përfundimtare të PPP)-

fotokopje 

 Relacion mbi disa ndryshime në listen përfundimtare të pronave  në komunën 

Ana e malit” 

 Formularët për inventarizimin e pronave të paluajtshme (Lista e inventarit ) 

fillon me nr. 1 dhe mbaron me nr 617 (95 fletë). 

Për pyjet dhe kullotat 
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Nga ana e përfaqësuesve të Komunës janë sjellë 

 Vendimi Nr. 468, datë 16.4.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare të 

pronave pyje e kullota,që do të tranferohen në pronësi të njësisë së qeverisjes 

vendore, Komuna Ana e Malit, të Qarkut të Shkodrës. 

 Proces verbalet e dorezimit fondit pyjor kullosor ndërmjet Drejtorisë së 

sherbimit pyjor dhe komunës Ana e Malit 

5. Njësia administrative Postribë 

Shkresa nr. 5003 prot, datë 27.8.2015 “Për depozitim të inventarit të pronave të 

paluajtshme” 

Me datë 31.08.2015 janë sjellë nga Njësia Administrative Postribë Dokumentat e 

mëposhtëm: 

 Shkresa nr. 2449 prot, datë 15.7.2011  e AITPP “Dërgim vendim” 

 Vendimi nr. 477, datë 29.6.2011 “Për miratimin e listës përfundimtare të 

pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi 

ose në përdorim të komunës postribë, të qarkut të Shkodrës”,  

 Lista e Inventarit të pronave që sipas VKM-së ka 92 fletë , por janë 

dorëzuar 23 fletë.- janë dorëzuar vetëm fletët që janë tranferuar në pronësi 

 Formularët për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore për 

pronat që janë transferuar në pronësi. 

 Plan rilevimi për 20 (njëzet) prona 

 Çertifikatë për Vertetim Pronësie 717290 , datë 14.09.2012,për pasurinë 

530/80 ZK 1526 Vol 6, faqe 23.Lloji I pasurisë - terren sportive me sip 

12022 m2. Adresa Dragoç– pronar komuna Postribë . (origjinal) 

 Çertifikatë për vertetim pronësie datë 11.05.2004, Nr. pasurisë 33/6, ZK 

2665, Lloji I pasurisë Shesh + truall me sip  totale 1348 m2, nga të cilët 

302 m2 truall. 

 Adresa e pasurise Mes, pronar Komuna Postribë. 

 Çertifikatë për vertetim pronësie , datë 28.12.1999,  

Për pyje e kullota 

 Vendimi Nr. 356, datë 27.3.2008 “për miratimin e listës përfundimtare të 

pronave pyje e kullota, që do të transferohen në pronësi të njësisë së 

qeverisjes vendore, komuna Postribë, të Qarkut të Shkodrës. 

 Lista përfundimtare  e pronave të paluajtshme, pyje dhe kullota, me 

5(pesë) fletë, që përfundon me numrin rendor 169 (njëqindegjashtëdhjetë 

e nëntë)  

 Lidhja 1 që I bashkëlidhen këtij vendimi. 

  Mungojnë  Proces verbalet e dorezimit fondit pyjor kullosor ndërmjet 

Drejtorisë së sherbimit pyjor dhe komunës Ana e Malit 
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6. Njësia Administrative Guri I ZI 

1 Shkresa nr. 5005 prot, datë 27.8.2015 

2. Kontaktuar me Z.  Alfred Haxhari   

 Vendimi Nr. 577, datë 23.8.2006 “për miratimin e listës paraprake të pronave 

të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në 

përdorim të komunës guri i zi të qarkut të shkodrës” 

 Vendimi Nr. 1088, datë 23.7.2008 “për miratimin e listës përfundimtare të 

pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose 

në përdorim të komunës guri i zi të qarkut të shkodrës” 

 Lista e Inventarit të pronave  

 

Për pyjet dhe kullotat 

 

 VKM Nr. 329. Datë 19.3.2008 “Për miratimin e listës Përfundimtare të 

pronave, pyje e kullota, që do të tranferohen në pronësi të njësisë së 

qeverisjes Vendore, Komuna GURI I ZI”, të Qarkut të Shkodrës. 

 Janë rregjistruar në pronësi të Bashkisë një pjesë në pritje të sjelles së 

certifikatave të pronësisë. 

 Proces verbalet e dorezimit fondit pyjor kullosor ndërmjet Drejtorisë së 

sherbimit pyjor dhe komunës Guri I ZI mungojnë 

7. Njësia Administrative Rrethina  

Kanë depozituar pranë Bashkisë dokumentacionin për pronat 

 Vendimin  e  këshillit të Komunës, nr. 43, datë 20.12.2010  

 Vendimin e Këshillit të komunës nr. 6, datë 02.09.2011 “Për një ndryshim në 

VKK nr. 43, datë 20.12.2010. 

 Formularët për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore për pronat 

që janë transferuar në pronësi. Që fillon me nr. 1 dhe mbaron me nr. 721 

Për pyjet dhe kullotat 

 .Kopje të VKM nr. 378, datë 27.03.2008 “Për miratimin e listës përfundimatre 

të pronave, pyjeve dhe kullota që transferohen në pronësi të njësisë së 

qeverisjes vendore, komuna Rrethina, të qarkut të Shkodrës” 

 Certifikata për vertetim pronësie  Lloji I pasurisë  “Pyll” ne fshatin Bardhaj” 12 

cope 

 Certifikata për vertetim pronësie  Lloji I pasurisë  “Pyll” ne fshatin Dobraç”,  1 

cope 

 Çertifikata për vertetim pronësie lloji I pasurisë “Pyll” në fashtin Zues” 

 

8. Njësia administrative Shosh 

Nuk kanë sjellë asnjë informacion . 
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Ka një VKM nr. 601, datë 03.06.2008 “ Për miratimin e listës së pronave puje dhe 

kullota që transferohen në pronësi të njësisë së qeverisjes vendore, Komuna Shosh, 

të Qarkut të Shkodrës” – Printu nga internet 

9. Njësia administrative  Shalë 

 

 VENDIM  Nr. 856, datë 4.12.2012 “Për Miratimin E Listës Paraprake Të Pronave 

Të Paluajtshme Publike, Shtetërore, Që Transferohen Në Pronësi Ose Në 

Përdorim Të Komunës Shalë Të Qarkut Të Shkodrës” 

Pyje dhe kullota 

 VENDIMNr.512, datë 23.4..2008 “Për Miratimin E Listës Përfundimtare Të 

Pronave, Pyje Dhe Kullota, Që Do Të Transferohen Në Pronësi Të Njësisë 

Së Qeverisjes Vendore, Komuna Shalë, Të Qarkut Të Shkodrës”– printu 

nga internet 

10. Njësia administrative Pult 

 Nuk ka informacion 

Do të punohet në vazhdim për ndjekjen e 

 Verifikim  dhe kthim përgjigje në zbatim të VKM-së nr. 745, datë 24.10.2012.  

 kontratave të qirasë , 

 Hedhje në format elektronik të formularëve të inventarizimit të pronave të 

paluajtshme shteterore të komunave për të cilët ka përfundu procesi I kalimit 

në pronësisë. 

 Përcaktimi I sipërfaqeve të rrugeve të reja dhe trotuarëve në zonen 

kadastrale 8591. 

  Ndjekja e procedurave në ZVRPP Shkodër. 

 Pregatitja e shkresave për ndjekjen e VKM-ve të ndryshme për ZVRPP 

Shkodër dhe ZQRPP Tiranë. 

 Vazhdimi I ndjekjes se kalimeve të dokumentave nga NJSh-të tek bashkia. 

 

Sektori I Aseteve ka punuar per inventarin e rrugeve dhe shesheve  të bashkisë 

shkodër duke realizuar dhe nxjerre të dhëna për gjatësite e këtyre rrugëve, 

sipërfaqet e shesheve  dhe gjendjes se shtresave të rrugëve. 

Informacion I cili I është dërguar Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës , në 

formatin exel dhe dëg . 
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 SHERBIMET SOCIALE 

Gjatë vitit 2015, për zyrën e shërbimit social janë realizuar aktivitetet si më poshtë: 

 Shërbime komunitare “Kiras” dhe “Mark Lula” – Qendrat 

komunitare ofrojnë shërbime sociale dhe edukative në komunitetin e lagjes “Kiras” 

dhe “Mark Lula” në bashkëpunim me organizatën “Hapat e Lehtë”. Në buxhetin e 

bashkisë për vitin 2015 janë parashikuar pagesat për energjinë elektrike dhe ujin për 

secilën qendër. Për çdo muaj, faturat kanë ardhur pranë zyrës së shërbimit social, 

dhe me shkresë përcjellëse janë dërguar në drejtorinë e financës për likujdim.  

Për vitin 2015, për këto qendra janë parashikuar 162 mijë lekë; 84 mijë lekë për 

energjinë elektrike dhe 78 mijë lekë për ujin. Realizimi për vitin 2015 për këto qendra 

komunitare ka qenë 47 558 lekë për energjinë elektrike dhe 69900 lekë për ujin. 

Projekti “Shpresa”, është një organizatë e liçensuar që ofron shërbim të 

përkujdesit social të tipit shtëpi-familje, për PAN-të e braktisur nga familja dhe të 

deinstitucionalizuar. Kjo organizatë, është krijuar dhe vepron në qytetin e Shkodrës 

që prej vitit 1995. Projekti “Shpresa” ka 6 shtëpi-familje, të shpërndara në komunitet 

dhe aktualisht marrin shërbim 58 persona me aftësi ndryshe. 

Në buxhetin e vitit 2015, për projektin “Shpresa”, është parashikuar fondi prej 12 044 

mijë lekë për mbulimin e pagave dhe sigurimeve shoqërore për 24 punonjës të 

personelit të kësaj organizate. Për projektin “Shpresa”, për vitin 2015 është realizuar 

shuma prej 11017990 lekë. 

Qendra e Zhvillimit është institucion i përkujdesit social që ofron shërbim 

rezidencial dhe ditor për Personat me Aftësi Ndryshe. Kapaciteti i këtij institucioni për 

PAN-të rezidencialë është 45 dhe gjatë vitit 2015 në këtë institucion kanë qenë të 

sistemuar 48 persona me aftësi ndryshe ku pjesa më e madhe e tyre janë pa 

përkujdes familjar. Për ofrimin e kushteve më të mira për këtë kategori që jetojnë në 

këtë institucion, në buxhetin e bashkisë për vitin 2015 është parashikuar fondi prej 

465 mijë lekë. Ky fond është parashikuar dhe realizuar për blerje rafte dhe shtretër 

për Qendrën e Zhvillimit. 

Shërbimi anti-dhunë (aktivitete për 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës në 

familje) – Në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, në 

bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë Arsimore Rajonale, Policinë, Drejtorinë e 

Shëndetit Publik dhe organizatat “Hapat e Lehtë” dhe “Gruaja te Gruaja”, është 

organizuar, marshimi i paqes kundër dhunës me bazë gjinore. Për të tretin vit 

radhazi, slogani i kësaj fushate ka qenë “djemtë dhe burrat, pjesë e zgjidhjes”. 

                SHERBIMET SOCIALE 
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Pjesëmarrja në këtë marshim ka qenë masive; përveç punonjësave të institucioneve 

dhe organizatave, kanë marrë pjesë nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme, 

studentë të universitetit të Shkodrës, të rinj, gra e burra dhe gra, të mbijetuara të 

dhunës në familje, të cilët i janë bashkuar nismës së institucioneve dhe thirrjes 

kundër dhunës në familje. 

Për këtë aktivitet, në buxhetin e bashkisë për vitin 2015 është parashikuar fondi prej 

200 mijë lekë për shpenzime për materiale promocionale. Për realizimin e 

aktiviteteve të 16 ditëve të aktivizmit janë shpenzuar 82800 lekë për bluza për të 

gjithë pjesëmarrësit, të cilat kanë qenë me ngjyrën e fushatës, portokalli dhe janë 

shpenzuar  82050 lekë për banerin dhe posterat me sloganin e fushatës “djemtë dhe 

burrat pjesë e zgjidhjes” 

Për këtë aktivitet është realizuar proçedura e tenderimit por nuk është përfunduar 

financimi. 

Më poshtë paraqitet tabela me planifikimet e bëra për vitin 2015, në buxhetin e 

bashkisë, për sektorin e shërbimit social dhe realizimet e kryera. 

           Ne leke  

Nr. Lloji i shërbimit Plani për 

2015  

Realizimi për 

2015  

1. Shërbime Komunitare “Kiras” dhe 

“Mark Lula” 

 

162 000 117 458 

2. Shërbimi anti-dhunë (aktivitete për 16 

ditët e aktivizmit kundër dhunës në 

familje) 

 

200 000 164 850 

3. Projekti “Shpresa” 

 

12 044 000 11 017 990 

4. Blerje rafte dhe shtretër – Qendra e 

Zhvillimit 

465 000 465 000 

5. Shërbimi i mbrojtjes së fëmijëve 
(aktivitet për ditën ndërkombëtare të të 
drejtave të fëmijëve) 

200 000 0 

6. Guida e shërbimeve sociale 200 000 0 

7. Aktivitete me gratë për ditën e 8 Marsit 
në bashkëpunim me organizatat 

200 000 0 

8. Pajisje për kuzhinë, Shtëpia e 

Foshnjes 0-3 vjeç 

150 000 0 

 TOTALI 13 621 000 11 765 298 
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ÇERDHE  

000/leke 

NR Emertimi Plan 2015 Realizimi 2015 

1 Paga 18 311 16 689 

2 Sigurime 2 926 2 818 

3 Mallra dhe sherbime 6 620 6 226 

4 Transferte korrente te brendeshme 128 104 

6 Investime 570 361 

Shuma 28 555 26 198 

 

1. Në zërin „Paga“  fakti  përfshin vlerën 16 689 mije  leke.  

2. Në zërin „Sigurime shoqerore“ fakti  përfshin vlerën 2 818 mije lekë. 

3. Ne zërin “Mallra dhe shpenzime te tjera” realizimi është 6 226  mije Leke: 

 Ne zerin “Materiale dhe sherbime speciale “ fakti është 3 975 mijë leke. 

Kjo vlerë përbëhet prej 3 780 mije leke që  përfaqëson shpenzimet për  

ushqime që është realizuar  në masën 99% te planit,ndërsa vlera tjetër 

është 195 mije leke  përfaqëson shpenzimet që janë bërë për blerje 

materiale të ndryshme si enë guzhine,peshqire,tapeta etj.    

 Ne zerin”Shërbime nga te tretë” fakti  është 1 783 mije leke. Kjo vlerë  

përfaqëson faturat e energjise elektrike që përfshin shumën prej 615 mije 

leke dhe faturat e konsumit të ujit me vlerë prej 938 mije leke,ndërsa  

blerja e  lëndëve djegëse (dru zjarri) përfaqëson vlerën prej 230 mije leke.  

 Në zërin “Mirëmbajtje  të zakonshme”   fakti është 228 mije leke . Kjo 

vlerë është shpenzuar për mirëmbajtjen e  ndërtesave. 

 Në zërin “Qera objekti” vlera prej 240 mijë lekë e planifikuar ështe 

realizuar. 

 

4.Ne  zërin “Transferta për individe” janë shpenzuar 104 mije leke. 

5. Ne zerin  “Investime”   fakti është 361 mijë leke.Në këtë vlere përfshihet shuma 

prej 264 mijë leke që është përdorur për rikonstruksionin e çerdhes “1 Qershori” (për 

vendosjen e dyerve dhe dritareve të reja), ndërsa vlera prej 97 mijë lekë është 

shpenzuar për blerje paisje si: (1 frigorifer,1 shporet për gatim dhe banake për 

guzhinë). 

 

 

               DREJTORIA E  ÇERDHEVE 
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Realizimi i buxhetit  për  vitin 2015  per këtë zyrë paraqitet si më poshtë  : 

                                                                                                       000/lekë 

Nr Emertimi Plani  2015 Realizimi  2015 

1 Paga 26409 23909 

2 Sigurime 4210 3994 

3 Madhra dhe shërbime 59503 46109 

4 Transferte korrente të brendeshme 2100 2088 

5 Transferta në buxhet familjare 180 182 

6 Investime 3000 1253 

 Shuma  95402 77535 

 

A.Mallra  dhe shërbime                                                                               000/ lekë 

Nr Emertimi Plani  2015 Realizimi  2015 

1 Materiale dhe sherb.. zyre të përgjithëshme 44 0 

2 Materiale dhe sherbime speciale 11200 7807 

3 Sherbim me të tretë 20893 21722 

4 Shpenzime transporti 230 92 

5 Mirëmbajtje e zakonëshme 23151 13440 

6 Shpenzime të tjera operative 3985 3048 

 Shuma  59503 46109 

 

 

1. Shpenzimet për materiale dhe shërbime speciale, shuma 7 807 mijë lekë, 

janë realizuar si më poshtë: 

 

                  Punime skene për festivalin e këngës për fëmije shuma 741 mijë lekë, blerje 

materiale të ndryshme elektrike në shumen 157 mijë lekë, blerje materiale të ndryshme 

hidraulike në shumen 342 mijë lekë,blerje bojra të ndryshme per lyerje të 

institucioneve në shumen 150 mije lekë, rimbushje fikse zjarri në shumen 156  mijë 

lekë,  dhe shpenzime per ushqime në shumen 6261 mijë lekë.  

 

2. Në sherbimet me të tretë, shuma  21 722  mijë lekë  eshte  kryer si më 

                          ARSIMI 
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poshtë:    

Shpenzime për energji elektrike në shumën 8 672  mijë lekë, shpenzime konsum uji në 

shumën  10 498  mijë lekë, shpenzime telefonie në shumën 295  mijë lekë, 

shpenzime për lëndë djegëse ( dru zjarri ) në shumën 2 097  mijë lekë, shpenzime për 

printime në shumën 153  mijë lekë,  dhe shpenzime për shërbim postar në shumën   7  

mijë  lekë. 

3. Shpenzime per transportin ,në shumën   92 mijë lekë dhe konkretisht:  

 Shpenzime për siguracione dhe taksa  të ndryshëmë për dy automjetet     50  mijë lekë, 

shpenzime të tjera 42  mijë lekë. 

4. Shpenzime per mirembajtje të zakonshme në shumën  prej 13 440  mijë 

lekë, te cilat   jane shpenzuar si më poshtë : 

 

Riparim tarrace  shkolla  9 vjecare  "Prekal  "  2 827  mijë  lekë, riparim tarrace  shkolla  

9 vjecare "Ndre  Mjeda  "  1 813  mijë lekë, riparim tarrace  shkolla  9 vjecare "  

Deshmoret e Prishtines   " 1 895  mijë lekë, riparim tarrace  shkolla  9 vjecare "  Azem  

Hajdari  "  2 604 mijë lekë, riparim tarrace  shkolla mesme  e pergjithëshmë  "  Oso 

Kuka  "  1 550 mijë  lekë,  riparim tarrace  shkolla  e mesme    " Kole Idromeno  "  2 240   

mijë lekë,riparime  në  konviktin  Pyjore   70  mijë  lekë, riparime shkolla  Jordan Misja  

100  mijë  lekë, riparime nyje hidrosanitare   shkolla “ Pashko  Vasa   “  shuma 215  mijë 

lekë , lyerje kuzhina te Kopshteve shuma 84 mije leke ,riparime   të ndryshme për 

magazinën 42  mijë lekë . 

 

5. Shpenzime të tjera operative , shuma 3 048 mijë lekë  eshte shpenzuar si 

me poshtë: 

 Shpenzime  për siguracione ndërtesash  në shumën  390 mijë lekë,  

 Shpenzime per honorare për aktivitetet e Qendrës Kulturore të Fëmijëve 

ne shumen prej 1 352 mije ndahen ne: 

o Aktiviteti “Bilbilat e vegjël Këndojnë” shuma 519 mijë lekë, 

o Aktiviteti "Veprimtari sportive dhe shkencore"  shuma 149  mijë lekë, 

o Aktiviteti “Konkursi I fjalës artistike” shuma  100 mijë lekë,   

o Aktiviteti per "Festa e fundvitit për fëmijë" shuma  584 mijë lekë .  

 Të tjera materiale  dhe shërbime operative,shpenzime ndriçimi për skenën 

e festivalit të  këngës për fëmijë 359  mijë lekë, shpenzime akomodimi të 

pjesmarrësve në festivalin e fëmijëvë  ( ushqim dhe veshje ) shuma 797 mijë 
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lekë dhe fonia e aktivetit “Bilbilat e vegjel këndojne “ në shumën 150 mijë lekë.  

B. Transferta korrente të brendëshme , shuma 2 088  mijë lekë është  shpenzuar  

si me pshtë: 

 

 Për Festivalin Mbarkombëtarë të Këngës për fëmijë ( krijimtari, çmime, juri ) , 

shuma 1 991 mijë lekë  dhe për aktivitetin e shkollës specilae "3 Dhjetori  " 

shuma   97 mijë lekë. 

 

C. Transferta në buxhetet familjare dhe individ ,  shuma  182  mijë lekë. 

Eshtë përdorur për pagesa për dalje  ne pension dhe per kompesime të ndryshme. 

 

D.  Investime: shuma 1 253  mijë  lekë.  

Rikonstruksion shkolla 9 vjecare “ M. Logoreci” (Punime  hidroizolimi dhe të tjera ) në 

shumën 600 mijë lekë, rikonstruksion shkolla 9 vjecare” Martin Camaj "  (Punime  

hidroizolimi dhe të tjera) shuma 653 mijë lekë. 

 

 

 

 

000/leke 

NR Emertimi Plan 2015 Realizimi 2015 

1 Paga 8.639  7.284 

2 Sigurime 1.377  1 216 

3 Mallra dhe sherbime  25.440  24.980 

4 Transferte korrente te brendeshme  1.982   1.982 

6 Investime 600  590 

Shuma 38.038  36.052 

 

          000/leke 

NR Emertimi Plan 2015 Realizimi 2015 

4 Materiale dhe sherbime speciale  19.797  19.789 

5 Sherbime me tetrete 945 653 

7 Mirembajteje e zakonshme  900 740 

8 Shpernzime tjera operative 3798 3.798 

Totali 25.440 24.980 

 

      I.Sherbime nga te trete jane realizuar ne shumen 653 mije leke si me poshte: 

                SPORTKLUB VLLAZNIA 
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a. Shpenzime per energji elektrike ne shumen 469 mije leke  

b. Shpenzime per uje  ne shumen  95 mije leke  

c. Shpenzime telefoni ne shumen 86 mije leke 

d. Shpenzime postare ne shumen  3 mije leke  

      II. Mirembajtje e zakonshme eshte realizuar ne shumen 740 mije leke. 

      III.  Aktiviteti sportiv – ku perfshihen zeri material dhe sherbime special dhe zeri 

shpenzime tjera operative ne total ne shumen prej 23.587 mije leke, perfshin 

trajtimet ushqimore te sportisteve,honorare per trajneret , pagese e gjygjtareve si 

dhe material sportive sipas klasifikimit te bere nga Sport KlubVllaznia duke filluar nga 

ekipet me rezultate me te mira. 

 

GRUPI A  

a. Boksi, Ne total shuma 2 964 mije leke e ndare: Pagesa traniera me honorare 

374 mije leke shpenzime per trajtim ushqimore 2 590 mije leke .  

b. Basketboll, M +F Ne total shuma 6 295 mije leke e ndare: Pagesa traniera 

me honorare 660 mije leke, shpenzime per trajtime ushqimore 5 535 mije 

leke, Pagesa gjyqtare te basketbollit 100 mije leke.  

c. Volejboll, M + F Ne total shuma 4 788 mije leke e ndare: Pagesa traniera me 

honorare 660  mije leke, shpenzime per trajtime ushqimore 4 028 mije leke, 

pagesa gjyqtare te voleibollit 100 mije leke.  

d. Atletike, Ne total shuma 2 806 mije leke e ndare: Pagesa traniera me 

honorare 396 mije leke, shpenzime trajtime ushqimore 2  410 mije leke,  

e. Peshngritje, Ne total shume 2 130 mije leke ndare: Pagesa traniera me 

honorare 396 mije leke, Shpenzime trajtime ushqimore 1 734 mije leke,  

f. Gjimnastike, Ne total shuma 936 mije leke e ndare: Pagesa traniera me 

honorare 132 mije leke, shpenzime trajtime ushqimore 804 mije leke.  

GRUPI B 

a. Mundje e lire, Ne total shuma 795  mije leke e ndare: Pagesa traniera me 

honorare132 mije leke, shpenzime trajtime ushqimore 663 mije leke.  

b. Ciklizem, Ne total shuma 902 mijeleke e ndare: pagesa traniera me 

honorare132 mije leke ,shpenzime trajtime ushqimore 770 mije leke.  
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c. Shah, Ne total shuma 134 mije leke e ndare: Pagesa traniera me honorare 

132 mije leke ,trajtime ushqimore 2  mije leke.     

d. Xhudo, Ne total shuma 499 mije leke ndare: Pagesa traniera me honorare 

220 mije leke , shpenzime trajtime ushqimore  279 mije leke.  

e. Hendboll, Ne total shuma 136 mije leke e ndare: Pagesa traniera me 

honorare 132 mije leke ,trajtime ushqimore 4 mije leke. 

f. Pingpong, Ne total shuma 113 mije leke e ndare: Pagesa traniera me 

honorare 110 mije leke trajtime 3 mije leke. 

g. Not, Ne total shuma 147 mije leke e ndare: Pagesa traniera me honoare 72 

mije leke shpenzime per trajtime ushqimore 75 mije leke.  

h. Futboll femra . Trajtime ushqimore 500 mije leke. 

i. Matiriale sportive. 392 mije leke. 

j. Me rastin e perfundimit te vitit kalendarik, klubi shumesportesh“ 

Vllaznia”organizon aktivitetin festiv “ Shpallja e sportisteve me te mire te 

vitit”, shuma shpenzuar 50 mije leke.  

                                                                                                                                    

Zeri transferta korente ne total shuma prej 1.982 mije leke ndahet: 

- Aktiviteti Nderkombetar i Boksit “Vllaznia 2015” ne shuma prej 900 mije leke.  

- Shperblim per ekipin basketbollit Kampion shuma 500 mijeleke 

- Shperblim per ekipin e femrave futbollit shuma 500 mije leke. 

- Nje page per dalje ne pension shuma 22 mije leke. 

- Kompensime ushqimore familjare, ne shumenprej 60 mijeleke 

Zeri Investime eshte realizuar ne shumenprej 590 mije leke blerje paisje, bicikleta 

tapet mundje. 

 

 

 

 

Dega Ekonomike e Kultures trajton te gjitha marredheniet financiare te institucioneve 

kulturore te varesise qe jane: 

                DEGA EKONOMIKE E KULTURES 
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Muzeu Historik, Biblioteka Marin Barleti, Galeria e Arteve dhe Qendra Kulturore  

Pjeter Gaci dhe Vendi i Deshmise dhe i kujteses . 

Gjithashtu kjo dege ka trajtuar  financiarisht edhe shpenzimet per aktivitete te 

ndryshme social – kulturore te planifikuara nga Zyra e Kultures si dhe shpenzime te 

tjera per aktivitete te te Bashkise te miratuara gjate vitit me VKB-se . 

 

           000/leke 

                Muzeu Historik 

  Plani Realizimi 

Emertimi i shpenzimeve 2015 2015 

Paga 5,801 5,015 

Sigurime shoqerore 969 838 

Mallra dhe sherbime te tjera 411 303 

Transferime te brendshme 0 0 

Transf. familjare dhe individ  0 0 

Investime 1,200 834 

TOTALI 8,381 6 990 

 

 

Ne Muzeun Historik , shpenzimet per mallra e sherbime trajtohen  si me poshte:   

Materiale dhe sherbime zyre jane parashikuar 40  mije leke dhe nuk jane shpenzuar. 

Sherbime nga te tretet nga jane planifikuar ne shumen 251 mije dhe jane shpenzuar 

237 mije leke si me poshte :   

 Shpenzime per Energji Elektrike shuma  193 mije leke 

 Shpenzime per Uje shuma 36 mije leke ,  

 Shpenzime per Ëeb-page shuma 8 mije  

Shpenzime Operative te tjera jane parashikuar 120 mije leke dhe jane shpenzuar 66 

mije leke. 
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Zeri Investime sipas planit ishte parashikuar 1200 mije leke: 

“Blerje dhe vendosje sistem ndricimi “ ne shumen 200 mije leke nuk jane shpenzuar, 

“ Blerje fshese me korent „ jane planifikuar  shuma 10 mije leke  jane shpenzuar 8 

mije leke, “ Blerje sistem kamera sigurie „ eshte planifikuar  shuma 350 mije leke dhe 

jane shpenzuar 239 mije leke  ,“Kasaforte siguroe“ ne shumen 40 mije leke-nuk jane 

shpenzuar ,dhe ndertim varke lundruese „ ne shumen 600 mije leke ,jane shpenzuar 

587 mije leke. 

      

              - Vendi i Deshmise dhe i Kujteses 

          000/leke 

  Plani Realizimi 

Emertimi i shpenzimeve 2015 2015 

Paga 0 0 

Sigurime shoqerore 0 0 

Mallra dhe sherbime te tjera 787 614 

TOTALI 787 614 

 

 

Ne Muzeun i Kujteses , shpenzimet per mallra e sherbime trajtohen  si me poshte:   

Sherbime Operative  jane parashikuar 787 mije leke dhe jane shpenzuar vetem 614 

mije leke si me poshte: 

 Shpenzime per energji elektrike  shuma  244 mije leke,  

 Shpenzime per uje shuma 37 mije leke  

 Shpenzime per telefon shuma 69 mije leke 

 Shpenzime per sherbim Sicurity  shuma 97 mije leke 

 Shpenzime per Ëeb-page  shuma 7 mije  

 Siguracion ndertese jane shpenzuar 28 mije leke , 

  Shpenzime te operative,(ndricim.etj) jane shpenzuar 132 mije leke 
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BIBLOTEKA 

         000/leke 

  Plani Realizimi 

Emertimi i shpenzimeve 2015 2015 

Paga 7 347 6 453 

Sigurime shoqerore 1 227 1 078 

Mallra dhe sherbime te tjera 1 129 326 

Investime 1635 966 

TOTALI 11 338 8 823 

 

Per BIBLOTEKEN Shpenzime operative: 

Materiale dhe sherbime zyre eshte  parashikuar shuma 50 mije leke dhe nuk eshte 

shpenzuar.  Materiale dhe sherbime speciale 100  mije leke jane te parashikuara 

dhe nuk jane shpenzuar. 

Sherbime nga te tretet jane parashikuar 150 mije leke per Hostimin e faqes se 

internetit dhe Internetin e salles se Biblotekes te cilat jane realizuar ne vleren  89 

mije per internetin e Salles se Internetit te Biblotekes  dhe 40 mije per mirembajtjen e 

faqes  dhe katalogeve online dhe shpenzime energjie elektrike ne shumen 90 mije 

leke. 

Mirembajtje e nderteses eshte parashikuar 500 mije leke por  nuk jane realizuar, 

meqenese nuk mjaftonin per te gjitha riparimet qe duheshin bere. 

Shpenzime Operative te tjera jane 239 mije leke te parashikuara dhe jane shpenzuar  

107 mije leke ,nga te cilat 27 mije leke  per siguracinin e nderteses dhe  80 mije leke 

per honorare te aktiviteteve qe ka realizuar Bibloteka Marin Barleti.     

Zeri shpenzime per Investime   eshte  planifikuar shuma prej  900 mije leke per 

blerje librash ,nderkohe jane shpenzuar 699 mije per blerje librash dhe 97 mije per 

blerje gazetash periodike. Shuma planifikuar per „blerje sistem kondicionere me 

bateri UPS 485 “ ,nuk eshte  realizuar  dhe  „ blerje rafte per bibloteken“   jane 

shpenzuar 170 mije leke nga 250 mije te parashikuara   

 

GALERIA ARTEVE 
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         000/leke 

  Plani Realizimi 

Emertimi i shpenzimeve 2015 2015 

Paga 1 453 1 364 

Sigurime shoqerore 243 228 

Mallra dhe sherbime te tjera 1 155 973 

investime 360 0 

TOTALI 3 211 2 565 

 

Per Galerine e Arteve shpenzime operative: 

 Materiale dhe sherbime speciale nga 150  mije te parashikuara  jane realizuar 132 

mije leke, ndersa shpenzime zyre jane parashikuar 20 mije leke dhe nuk jane 

realizuar. 

Sherbime nga te trete jane parashikuar 178 mije leke dhe jane shpenzuar vetem 172 

mije leke si me poshte:  

 Shpenzime per energji elektrike shuma 70 mije leke,  

 Shpenzime per uje shuma  25 mije leke ,  

 Shpenzime per telefon shuma  69 mije 

 Shpenzime per Ëeb-page shuma 8 mije  

Shpenzime per honorare nga 470 mije te parashikuara jane shpenzuar 420 mije 

leke. 

Shpenzime akomodimi per artistet e ftuar ne aktivitete jane shpenzuar 78 mije leke 

,nga 80 mije leke te parashikuara.  

Per siguracion ndertese te Galerise se Arteve  jane shpenzuar 15 mije leke ,nga 17 

mije te parashikuara   

Ndersa per materiale te tjera Operative ,nga totali i parashikuar 210 mije leke ,jane 

shpenzuar 156 mije leke . 

Nga zeri i investimeve jane parashikur te blihen : “Sistem kondicionimi” ne shumen 

200 mije leke, Qender Zeri ne shumen 100 mije leke dhe Blerje kompjuteri ne 

shumen 60 mije leke , nuk jane shpenzuar . 
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QENDRA KULTURORE “ P. GACI” 

        000/leke 

  Plani Realizimi 

Emertimi i shpenzimeve 2015 2015 

Paga 2 077 1 941 

Sigurime shoqerore 331 324 

Mallra dhe sherbime te tjera 6 143 5 317 

Investime 646 56 

TOTALI 9 197 7 638 

 

Per Qendren Kulturore shpenzime operative jane te shperndara sipas zerave te 

meposhtem:  

Materiale dhe sherbime zyre jane parashikuar 30 mije leke. 

Materiale dhe sherbime speciale te parashikuara jane 270 mije leke. 

Sherbime nga te tretet jane parashikuar 171 mije leke dhe jane shpenzuar  161 mije 

leke si me poshte:   

 Shpenzime per energji elektrike  shuma 59 mije leke  

 Shpenzime per uje shuma  25 mije leke  

 Shpenzime per telefon shuma 69 mije  

 Shpenzime per web-page 8 mije  

Shpenzime Operative te tjera jane shpenzuar :  

 28 mije leke per siguracion ndertese nga 29 mije leke te parashikuara 

 3 674 mije leke per Orkestren Frymore, nga 3 674  mije leke te parashikuara,  

  996 mije leke per honorare per aktivitete te tjera te organizuara nga 

Q.Kulturore 

Te tjera materialedhe sherbime jane shpenzuar si postera ,banera, ftesa,foni, 

ndricim, akomodim ne hotele , ne kuader te aktiviteteve qe ka zhvilluar Qendra 

kulturore dhe konkretisht jane shpenzuar 458 mije leke ,nga 826 mije   leke te 

parashikuara.  
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Shpenzime per investime ne shumen prej 646 mije leke jane parashikuar per 

rifreskim gardarobe, blerje vegla muzikore , blerje kompjuter dhe printer zyre , blerje  

rafte per bibloteken, por jane realizuar vetem blerje raftash  me vlere 56 mije leke.  

                                  AKTIVITETE TE ZYRES KULTURES 

 

Plani 

2015 

Realizimi 

2015 

Emertimi i shpenzimeve   

Mallra dhe sherbime te tjera 4 100 4 084 

Transferime korente te brend. 3 950 3 658 

TOTALI 8 050 7 742 

 

Jane realizuar keto aktivitete : 

 Aktiviteti „ Karvan Karneval 2015-  Eshte shpenzuar shuma 500 mije leke nga 

500 mije te parashikuara dhe konkretisht ne  zerin transferime. 

 Aktiviteti “6-Maji ,dita e luleve„  jane shpenzuar 600 mije leke honorare per 

artistat e ftuar , 390 mije leke ne zerin transferim dhe 575 mije leke ne zerin 

shpenzime operative. 

 Aktiviteti DUO koncertali , jane shpenzuar 60 mije leke honorare 

 Aktiviteti i 8-Marsit ,eshte shpenzuar 200 mije leke ne zerin shpenzime 

operative . 

 Aktiviteti i „2Prillit“ ,eshte ralizuar me shumen 298 mije leke nga 300 mije te 

parashikuara ne zerin Shpenzime Operative. 

 Aktiviteti „Dita e Artizaneve dhe e Zejeve“ , jane shpenzuar 245 mije  leke ne 

zerin transferim . 

 Aktiviteti „Dita e Liqenit“ , jane shpenzuar 396 mije ne zerin transferime 

korente. 

 Aktiviteti  „Festivali i muzikes moderne „  jane shpenzuar 695 mije leke ne zerin 

transferime. 

 Aktiviteti „Dita Boterore e Turizmit“ jane shpenzuar 197 mije leke ne zerin 

transferime. 

 Aktiviteti “Koncerte te Veres“ ,ne dite te ndryshme te stines se veres , jane 

shpenzuar ne total 395 mije leke ne zerin transferime 

 Aktiviteti ne nderim te Nene Terezes,ne diten e lumturimit te Nene Terezes , u 

shpenzuan 395 mije leke  ne zerin transferime. 

 Aktivitete me rastin e festave 28-29 Nentorit , jane shpenzuar 260 mije leke ne 

zerin honorare dhe 330 mije leke si shpenzime operative. 
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 Aktiviteti me te Persekutuarit politik ,jane shpenzuan 245 mije leke ne zerin 

transferime 

 Aktiviteti „Ndermendja 2015“ jane  shpenzuar 1 000 mije leke si honorare dhe 

396 mije leke shpenzime te ndryshme operative. 

 Aktiviteti „Asnje Femije Jashte „, u shpenzuan 200 mije leke ne zerin 

transferime. 

 Aktivitete me Rastin e Festave te Fundviti u shpenzuan 200 mije leke ne zerin 

honorare. 

 Aktiviteti  „Dita kunder  dhune ne familje“ dhe u shpenzuan 165 mije leke ne 

zerin shpenzime operative. 

 

 

 

                 

NR Emertimi Plan  2015 Realizimi    2015 

1 Paga 17 126 14893 

2 Sigurime 2 752 2487 

3 Mallra dhe sherbime 2 189 929 

4 Transferte korrente te brendeshme 2 500 2500 

5 Transferime individuale 177 177 

6 Investime 1 000 173 

 Shuma 25 744 21 159 

 

 Per Teatrin „Migjeni” shpenzimet per “Mallra e Sherbime” ne total jane realizura ne 

shumen prej 906 mije leke te ndara sipas tabeles me poshte: 

 

NR Emertimi Plan  2015 Realizimi    2015 

3 Sherbime nga te trete            811 372 

4 Shpenzime transporti            500 422 

3 Shpenzime per honorare 225 135 

4 Mirembajteje zakonshme           500 0 

5 Siguracione             53 0 

6 Shpenzime pritje dhe percjellje 100 0 

7 TOTALI 2189 929 

                                                                                                                  

Per Teatrin „Migjeni“ shpenzimet e realizimit  2015, sipas tabeles ndahen:  

 Shpenzime per energjine elektrike, uje dhe telefon eshte  ne shumen prej 372 

mije  

                  TEATRI  “ MIGJENI “ 
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 Shpenzime per zerin  shpenzime transporti prej 422  mije leke,  

 Shpenzime per honoraret e bordit 135 mije leke 

Ne zerin zerin  transferime me  shume prej 2,500 mije leke jane perfshire 

shpenzimet per honorare  per  projektet artistike si me poshte: 

 Aktiviteti „Kenge dhe humor“ per femije  ne shumen 275 mije leke 

 Aktiviteti „ Tinguj pasionesh „ ne shumen 622 mije  

 Monodrame „ Dashurite e George Ëashington“  ne shumen 348 mije leke 

 Monodrame „ Vejan-i  „ ne shumen 243 mije leke  

 Drame „ Kandili i angjandit“ ne shumen 786 mije leke  

 Aktiviteti „ Poezia ne feste“ ne shumen 226 mije leke  

Ne zerin investime eshte realizuar shuma prej 173  mije leke per ”blerje makiazhe 

per aktoret e Teatrit“ , „ blerje kepuce per aktoret e teatrit „ blerje veshje per aktoret e 

teatrit „ . 

 

Me ligjin "Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në 

Republikën e Shqipërisë”, u bashkua buxheti i ish 10 komunave me Bashkinë 

Shkodër.  

U trasheguan te gjitha mbetjet e planeve dhe fakteve te ketyre komunave si dhe 

detyrimet e tyre. 

Nje pjese e ketyre detyrimeve u shlyen gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2016, ku pjesen 

me te madhe e zene detyrimet per vendime gjyqesore ne shumen leke  16 663 317. 

Pasqyrat bashkelidhe pasqyrojne shpenzimet e komunave per 6-mujorin e pare, 

detyrimet e trasheguara dhe ne vijim shpenzimet e realizuara nga Bashkia Shkoder 

ne 6-mujorin e dyte per keto njesi administrative dhe shlyerja e detyrimeve te tyre. 
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