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Të përgjithshme mbi bashkinë 
 

Bashkia Durrës shtrihet nga  kepi i 
Rodonit ne veri-perendim deri tek Prroi 
i Agait pas shkembit te Kavajes ne 
jugperendim. Ka nje siperfaqe prej 430 
km2, nje lartesi mesatare mbi nivelin e 
detit 2-6  metra.  Ajo  kufizohet  me  
Bashkine  Kurbin  ne  Veri,  me  Bashkite  
Kruje,  Vore  dhe  Shijak  ne Lindje si 
dhe me Bashkite Tirane dhe Kavaje ne 
jug dhe juglindje. 
 
Bashkia e Durrësit eshte pjese e Qarkut 
te Durresit dhe perbehet nga 6 njesi 
administrative (NJA): Durrës, Sukth, 
Ishëm, Katund i Ri, Rrashbull dhe 
Manëz. Ne perberje te tyre keto NJA 
perfshijne gjithsej 3 qytete dhe 40 
fshatra (si dhe gjashte rajone dhe 14 

lagje per Durresin). 
 

Grafiku 1 Harta e pozicionit gjeografik dhe NjA te Bashkise Durres 

 

Familjet 

Ka aktualisht nje popullsi sipas 262.785 banore, ndersa sipas rregjistrit civil 312.091 banore. 

Qyteti i Durresit koncentron 65% te banoreve, nqs i shtojme dhe qytezen e Rrashbullit,e cila nuk 

ka ndarje natyrore me pjesen jugore te Durresit, atehere qyteti i Durresit koncentron 78.4% te 

popullates se te gjithe Bashkise. Tendence eshte rritja e popullsise mesatarisht 1 % cdo vit, pra ne 

vitin 2017 popullsia shkon ne 315.212 banore.  

Sot aktualisht rreth 0.42 % e familjeve sipas rregjistrit civil trajtohen me ndihme ekonomike. 

 

Popullsia (Numri) Familje 
me NE  

Persona 
PAK  

 
Sipas Census Dendesia 

popullsise 
Sipas rregjistrit Civil 

v.2017 v.2018 v.2019 

 343 315,212 318,364 321,548 393 10103 

Bizneset 
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Aktualsht jane te rregjistruar rreth 11,823 biznese gjithsej, ku pjesen me te madhe prej 75% e 

perben biznesi i vogel (jane rreth 8,870 biznese te vegjel). Numri i bizneseve per periudhen 

2017-2019 parashkikohen ne rritje cdo vit me 2 %.  Rreth 88% e biznese jane perqendruar ne 

Nj.A. Durres, 6% ne Nj.A. Rrashbull, 4%  ne  Nj.A.Sukth dhe  1%  ne  Nj.A.Ishem, Katund  i 

Ri, Manez.  

BIZNESET (Numri) 

Biznesi i Vogel Biznesi i Madh 

v.2017 v.2018 v.2019 v.2017 v.2018 v.2019 

9,057 9,238 9,422 3,003 3,063 3,124 

 

Rruget 

Bashkia ka 989.312 m2 rruge te asfaltuara, nga te cilat 382.985 m2  jane rruge rurale.  

 

a) Rruge Urbane Gjithsej               606.327  m2 

 

b) Rruge rurale gjithsej                  382.985 m2 

 
 

Objektet arsimore dhe perdorues te tyre 

Në Bashkinë Durrës zhvillojne veperimtarine 54 institucione arsimore te sistemit parashkollor 

(kopshte), 50 shkolla te sistemit 9 vjecar, 13 shkolla te arsimit te mesem te pergjithshem dhe 2 

shkolla te arsimit profesional. Frekuentohen nga  34.039  nxenes, 1793 mesues. 

Arsimi parashkollor dhe parauniversitar 

 Parashkollore Arsimi  9-vjeçar Arsimi i mesëm Totali 

Objekte Arsimore 54 50 15 119 

Numri i nxenesve 3.495 21.891 8.653 34.039 

Numri i klasave 116  853 270 1.239 

 

Bujqesia 

Bashkia Durres ka 17.816 ha toke bujqesore (are),  6620 ha pyje, 692 ha Kullota dhe 75 ha toke 

inproduktive (jo e punueshme), 217 km kanale kullues, 150 km kanale ujites. 

    

 Toke 

bujqesore 

(ha) 

Pyje 

(ha) 

Kullota  

(ha) 

Toke 

improduktive 

(ha) 

Kanale 

kullues 

(km) 

Kanale ujites 

(km) 

 17.816 6.620 692 75 217 150 
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Mbi Buxhetin Afatmesëm 2017-2019  dhe procesin e përgatitjes 
 

i. Fillimi i procesit bazuar ne politikat strategjike 

Mbas reformes territoriale Bashkia operon ne nje territor me te gjere, pra vendosja  e  nje 

ekuilibri efficient dhe te qendrueshem mes tyre kerkoi nje vizion te qarte te bazuar ne njohje 

kapilare te territorit dhe me mbeshtetje dhe kontribut aktiv dhe te vazhdueshem  nga  institucionet  

vendore, qytetarët, bizneset, pronaret, shoqeria civile, planifikuesit, etj. 

 

Eshte pikerisht Strategjia e ardhëshme e zhvillimit të territorit të qytetit të Durrësit, e cila tashme 

ne perfundim,  që shihet si lexim dhe mirekuptim i kësaj shumëllojshmërie. Ky dokument i 

integruar dhe me programin elektoral te kryetarit dhe dokumentat e tjera strategjike, i sherbeu dhe 

procesit te planifikimit te integuar te PBA 2017-2019 dhe buxhetit te vitit 2017. Pra, Bashkia 

Durres, ne procesin e planifikimit dhe perfitimeve te komunitetit,  nuk shikohet si nje bashkesi 

prej gjashte njesish  administrative,  por  si  nje  organizem i vetem ku cdo zone ose grup 

popullate ka te njejtat raporte me territorin dhe me administraten vendore. 

 

 

 

Grafiku 2 Vizioni dhe Qellimet sipas Strategjise Territoriale te Bashkise Durres 

 

Bazuar ne kete kuader planifikimi, shpërndarja e burimeve eshte adresuar drejt politikave dhe 

qëllimeve te zhvillimit strategjik, te cilat orientojne 

Vizioni_Bashkia Durres synon te behet: (i) platforme shkembimi e 
kompletuar me logjistike mbeshtetese per flukset kombetare dhe 
nderkombetare te mallrave, energjise dhe personave, (ii) qender 
zhvillimi ekonomik terheqese per investimet e huaja, dhe (iii) 
qender urbane policentrike e pjesshme qe ofron shërbime 
cilesore ndaj qytetareve te saj, dhe vizitoreve. 

 

Politika Strategjike I: Durresi, 

platforme shkembimesh & nyje 

logjistike ne sherbim te rajonit te 

Ballkanit dhe Europes 

Jug‑ Lindore 

Politika Strategjike II: Durresi 

atraktiv per investitoret 

strategjike & motor zhvillimi 

ekonomik ne Shqiperi 

Politika Strategjike III:Durresi 

per qytetaret 

Bashkia  Durres  do  të  ofrojë  

shërbime  eficente,  cilësore  dhe  

gjithë‑ përfshirëse  të  fokusuara  

tek banorët. 
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 ndertimin   e   nje   strukture   urbane   optimale   qe   merr   parasysh   vendndodhjen   

dhe zhvillimin e poleve urbane, densitetin e siperfaqes se ndertuar, siperfaqet e hapura  & 

jeshile, konektivitetin  &  sistemet e  transportit, etj;  dhe, 

 permiresimin e cilesise se jeteses dhe barazise sociale per banoret e saj te sendertuar ne 

gamen e sherbimeve dhe te mirave materiale qe i ofron ambienti urban qytetareve si dhe 

aksesit te qytetareve ne to. Ketu mund te permendim punesimin, shendetin, arsimimin, 

kulturen, mbrojtjen sociale, e sherbime te tjera per qytetaret dhe vizitoret e qytetit. 

 

ii. Meshtetja ligjore per hartimin e buxhetit afatmesem 

Programi Buxhetor Afatmesem (PBA) per vitet 2017-2019 u realizua bazuar në ligjin 

Nr.139/2015, Ligjit nr.136/2016,  Ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”, udhëzimit të Ministrisë së Financave Nr.8 datë 29.03.2012 “Për procedurat 

standarde të përgatitjes së programit buxhetor afat-mesëm”, udhëzimit të Ministrisë së Financave 

Nr.2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, udhëzimit të Ministrisë 

së Financave Nr.4, datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e programit buxhetor afat-mesëm 2017-

2019” si dhe shkresës së Ministrisë së Financave  Nr.2995/8 Prot. datë 23.03.2016. 

Sipas kërkesave të përcaktuara në udhëzimin e Ministrisë së Financave Nr.4/1, datë 29.02.2016, 

Kryetari i Bashkisë ka miratuar kalendarin e hartimit të Programit Buxhetor Afat-Mesëm (PBA), 

duke përcaktuar veprimtarinë e punës së Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP), si më 

poshtë vijon: 

 U percaktua struktura e programeve sipas funksioneve kryesore te percaktuara ne ligjin 

139/2015; 

 Cdo Ekip i Menaxhimit të Programit mepermjet asistences se eksperteve te ISB/Dldp- së; 

 U diskutua me drejtuesit e programeve për dokumentin e risqeve të paraqitur prej tyre dhe 

përcaktimin e risqeve prioritare për t’u diskutuar në GMS; 

 U perdoren formulare ndihmues per paraqitjen e kërkesave buxhetore për përdorim të 

brendshëm në lidhje me percaktimin e Politikës së Programit dhe Planifikimin e 

Shpenzimeve të Programit; 

 Prezantimin tek Kryetari i Grupit të Menaxhimit Strategjik te të gjithë dokumentacionit të 

kërkesave buxhetore dhe perzgjedhjen e projekteve prioritare per periudhen 2017-2019 

iii. Hapat kryesore per pergatitjen e PBA 

Pergatitja e PBA 2017-2019 u mbeshtet kryesisht: 

 Ne analizen e te ardhurave dhe shpenzimeve te dy viteve nga te ardhurat e veta, kryesisht 

te vitit 2015 dhe te pritshmit te buxhetit 2016.  

 Parashikimin e burimeve financiare për periudhën 2017-2019.  

 Percaktimin e tavaneve sipas çdo programi dhe funksioni (për tre vitet e ardhshme); 

 Perzgjedhjen e prioriteteve të investimeve sipas fushave/programeve, duke shfrytezuar 

strategjine e territorit. 
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 Analizën dhe vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve 

publike; 

 Analizën e kontratave dhe shërbimeve publike,  të mirëmbajtjes së objekteve arsimore, 

administrative, rrugëve të brendshme dhe atyre rurale; 

Veshtiresi prezente ne gjithe procesin e planifikimit pas reformës administrative territoriale, eshte 

mbledhja dhe analizimi i të dhënave për planifikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve si rezultat i 

mungesës së bazës së të dhënave. 

iv. Perzgjedhja e projekteve prioritare 

Sipas strategjise territoriale ne funksion te qellimeve strategjike afatmesme jane rreth 118 

projekte. Bashkia u mbeshtet ne listen e ketyre projekteve dhe beri grupimin e tyre sipas 

programeve te buxhetit. Bazuar ne tavanet buxhetore GBS beri nje prioritizim te tyre. Ne kete 

perzgjedhje ndihmoi dhe OJF_CSDS Durres, e cila ne bashkepunim me  komisionin keshillimor 

qytetar  dhe komisionin keshillimor rinor depozitoi prane bashkise nje liste prej 13 prioritetesh te 

dala ne konsultim me qytetaret.  

 

Grafiku 3 Prioritetet te Komisionit Keshillimor Qytetar 

Pra, mbeshtetur ne keto dy dokumenta qytetaresh, bashkia vendosi qe te perfshije ne buxhetin 

afatmesem rreth 104  projekte investimesh , ku 7 prej tyre jane propozime te komisionit 

keshillimor qytetar. 

v. Risi e procesit te buxhetimit 

Formulimi dhe prezantimi i buxhetit të vitit 2017-2019 është risi përsa i përket metodologjisë së 

hartimit, duke ndjekur me korrektësi në fakt zbatimin e detyrueshëm të Ligjit 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i orientuar drejt 

produktit për shërbime dhe zhvillim për banorët e bashkise.  

Metodologjia e planifikimit e perdorur e ben kete buxhet të lexueshëm dhe të monitorueshëm 

lehtësisht në çdo kohë, gjatë gjithë procesit të zbatimit, nga çdokush: nga administrata vendore, 

nga këshilltarët vendore, nga organizata të shoqërisë civile etj. 
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Pjese e rendesishme e pergatitjes se buxhetit afatmesem jane jo vetem drejtoria ekonomike, por te 

gjitha drejtorite e tjera. Nje format kerkesash buxhetore qe lidhet jo vetem me fondet e kerkuara 

sipas situates aktuale, por dhe me qellimin, aktivitetet e kostuara dhe rezultatet qe priten me 

tregues te matshem, rriti komunikimin ndermjet drejtorive dhe rolin e GMS per perzgjedhjen e 

kerkesave bazuar ne fondet e kufizuara. 

Me poshte paraqitet nje skeme e procesit te hartimit dhe zbatimit te buxhetit. 

 

 

Grafiku 4  Procesi i planifikimit dhe raportimit te PBA me baze programet 

vi. Te ardhurat totale sipas burimeve te financimit 

Bashkia ne planifikimin e te ardhurave nga te gjitha burimet u eshte referuar kerkesave ligjore 

dhe politikave te vendosura nga GBS. 

a) Bashkia Durres  në 6/mujorin e parë të vitit 2015 paraqitej me nje realizim 89% të të 

ardhurave nga burimet e veta, ndërsa ish-komunat kishin rezultate të dobeta. Mbas 

reformes, si Bashki , pra me 6 NjA sebashku, niveli i realizimit mesatar shkon ne 83% ne 

vitin 2015 dhe pritet qe ne vitin 2016 realizimi i te ardhurave te planifikuara te shkoje ne 

91 %.  
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b) Ne planin e viteve 2017-2019 pritet qe rritja krahasuar me realizimin e pritshem te vitit 

2016 te jete mesatarisht nga 25%-30%.  

c) Bashkia ne planifikimin e te ardhurave nga taksat dhe tarifat per vitin 2017, per shkak 

te ndryshimeve te vazhdueshme ligjore, nuk eshte bazuar tersisht ne treguesin 

dinamik te realizimit te te ardhurave ne vitet e kaluara, por si baze krahasimore eshte 

plani i e te ardhurave te vitit 2016 i llogaritur mbi bazen e numrit te familjeve sipas 

rregjistrit civil dhe bizneseve te rregjistruara e cila siguron nje rritje prej 10% ne vitin 

2017, qe kushtezohet nga politikat e reja fiskale te cilat u materjalizuan ne V.K.B Nr 

387 dt 24/11/2016. Per dy vitet e tjera  2018-2019 te ardhurat rriten me 1-3% cdo vit, 

duke konsideruar vetem efektin e inflacioni. 

 

Grafiku 5 Politikat e planifikimit te te ardhurave nga burimet e veta, referuar planit te vitit 2016 

Sipas politikave te mesiperme, te ardhurat qe priten ne vitet 2017-2019 jane si me poshte. 

 

Grafiku 6 Planifikimi i te ardhurave nga burimet e veta, vitet 2017-2019 
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d) Per transfertat qendrore, bashkia i referohet udhezimeve te MF per rritjen e tyre cdo vit 

me 2%. Por, per vitin 2017 rritja nga transferta e pakushtezuar dhe specifike eshte me 

shume se politika e nenvizuar ne udhezimet fillestare, eshte  21% me shume se transferta 

e vitit 2016, ndersa  per dy vitet e tjera parashikohet nje rritje prej 2%. Burimet e tjera 

qendrore (transferta e kushtezuar) i referohet planit te vitit 2016, sepse bashkia nuk ka 

politika nga qeverisja qendrore ne periudhen e planifikimit te PBA. Ky informacion 

saktesohet gjate zbatimit te buxhetit.  

e) Bashkia nuk mund te parashikoje fondin e investimeve nga FZHR per vitet 2018-2019, 

sepse nuk ka asnje konfirmim nga qeverisja qendrore per projektet fituese. 

Me poshte tabela permbledhese e te ardhurave nga te gjitha burimet e financimit. 

Nr. TE ARDHURAT Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 

I Nga burimet e veta vendore 1,490,270 1,523,510 1,556,991 

1 Të ardhurat tatimore/taksat 972,990  990,550  1,005,280  

2 Të ardhurat jo tatimore             517,280        532,960  551,711  

II     

III Nga burimet qendrore 2,839,405 2,139,877 2,182,675 

1 Transferta e pakushtëzuar 736,352 751,079 766,101 

2 Transferta Specifike             307,165  313,308         319,574  

3 Transferta e kushtezuar          1,054,402  1,075,490  1,097,000  

4 FZHR 741,486   

  TOTALI 4,329,675 3,663,387 3,739,666 

Tabela 1 Permbledhje e te ardhurave nga te gjitha burimet, vitet 2017-2019 

Pjese e rendesishme e burimeve te financimit te programeve buxhetore jane te ardhurat nga 

burimet e veta, ku ato nga taksat zene mesatarisht  22 % ndaj totali te te ardhurave ose 65% te 

totalit te te ardhurave nga burimet e veta. 

TE ARDHURAT NGA BURIMET E VETA Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Te ardhurat nga taksat vendore/Tatimore                   
972,990  

                
990,550  

                    
1,005,280  

Ne % nda totalit 22% 27% 27% 

Ne % ndaj burimeve te veta 65% 65% 65% 

Te ardhurat nga tarifat, institucionet, etj / 
Jo tatimore 

                  
517,280  

                
532,960  

                        
551,711  

Ne % nda totalit 14% 15% 15% 

Ne % ndaj burimeve te veta 35% 35% 35% 

Tabela 2 Pesha specifike e te ardhurave nga burimet e veta, vitet 2017-2019 
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Te ardhurat nga taksat jane planifikuar me nje rritje 10% ne vitin 2017 kundrejt vitit planit 2016 

dhe me 3% per vitet 2018-2019, ndersa te ardhurat jotatimore jane parashikuar me nje rritje nga 

2-4% 

. 

 

Grafik 7 .Politikat per te ardhurat tatimore dhe jotatimore, vitet 2017-2019 

 

vii. Shpenzimet sipas programeve nga burimet e veta dhe transfertat e pakushtezuara dhe 
specifike 

Bashkia, mbi bazen e fushave spas ligjit 139/2015 dhe funksioneve qe jane pergjegjesi e 

bashkise, ka percaktuar 9 programe buxhetimi.  

Tabela e meposhtme adreson fondet per cdo program, sipas tavaneve por qe viti 2017 eshte 

korrigjuar bazuar ne udhezimet e fundit te Ministrise se Financave lidhur me akordimin 

perfundimtar te fondeve qendrore ne rritje. qe lidhen me transferten e pakushtezuar dhe 

transferten specifike. 

    000/leke 

 Programet buxhetore Plan 2017 Plan 2018 Plan 
2019 

P1 Planifikim Manaxhim Administrim            396.314  389.397 397.025 

P2 Shërbimet publike dhe mjedisore 568.541 544.288 574.480 

P3 Infrastrukture rrugore dhe transporti publik 1.249.489 710.602 777.532 

P4 Arsimi parashkollor & parauniversitar  608.567 500.145 508.124 

P5 Strehimi dhe Shërbimet sociale         1.129.138  1.057.018 1.091.050 

P6 Kultura, Rinia, Sporte 182.480 218.995 176.875 

P7 Zhvillimi ekonomik dhe i territorit 47.267 38.305 28.150 

P8 Bujqesia, Pyjet, Kullotat 41.689 87.523 43.373 

P9 Mbrojtja dhe siguria publike 46.190 47.114 73.056 

  Fondi rezervë 40.000 50.000 50.000 
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Tabela 3 Planifikimi sipas programeve buxhetore 

 

Sipas klasifikimit ekonomik, shpenzimet jane sipas tabeles me poshte. 

 000/ lekë 

Shpenzi
met 

Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative 

Subve
nsioni 

Transferta 
korrente te 
brendshme  

Transferta te 
buxh.familja
re/individet 

Investime Fondi 
rezervë 

Fondi i 
Kontigje

ncës 

Totali 

v.2017 1.031.902 595.026 0 5.171 998.922 1.638.654 40.000 20.000 4.329.675 

v.2018 1.050.510 608.956  8.087 1.018.900 906.933 50.000 20.000 3.663.387 

v.2019 1.071.520 621.135 0 6.246 1.039.278 931.486 50.000 20.000 3.739.666 

Tabela 4 Planifikimi i buxhetit sipas klasifikimit ekonomik 

Sipas funksioneve, shpenzimet e jane  si me poshte. Per vitin 2017, tre funksionet qe 

perfitojne me shume fonde jane Ndertimi, rehabilitimi dhe mirembajtja e rrugeve vendore, 

trotuareve dhe shesheve publike(29%), Krijimi dhe administrimi i sherbimeve sociale per 

shtresat ne nevoje(23%) dhe Arsimi Parashkollor dhe Parauniversitar(14%). 

 

  Fondi i Kontigjencës 20.000 20.000 20.000 

  TOTALI I SHPENZIMEVE 4.329,675 3.663.387 3.739.666 

    000/leke 

 Funksionet ligjore Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 

1 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, 
trotuareve dhe shesheve publike vendore; 

1.249.489 710.602 777.532 

2 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në 
nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të 
moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

987.555 1.007.437 1.025.634 

3 Arsimi parashkollor& parauniversitar  608.567 500.145 508.124 

4 Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane 396.358 380.182 387.486 

5 Administrata vendore  396.311 389.397 397.025 

6 Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, 
sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

120.730 29.025 43.325 

7 Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi 
dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

109.627 134.301 105.787 

8 Ndriçimi i mjediseve publike 78.436 80.005 81.605 

9 Parqet, lulishtet dhe hapësirate gjelbra publike 65.437 
 

67.464 83.420 

10 Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i 
identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimi i objekteve 
që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

54.506 68.760 54.835 
 
 

11 Garantimin e sherbimit te zjarrefikesve ne nivel lokal dhe 
administrimi  I strukturave perkatese,sipas menyres se 
percaktuar me ligj. 

46.190 47.114 73.056 
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Tabela 5 Planifikimi i buxhetit sipas funksioneve 

Buxheti 2017, viti i pare i buxhetit afatmesem 2017-2019 
 

Buxheti i vitit 2017, si viti i pare i PBA 2017-2019 u pergatit bazuar ne te njejtin kuader baze 

ligjor si : ligji 139/2015 “Per veteqeverisjen Vendore”, ligji 9936/2008 “ Per menaxhimin 

financiar ne RSH” , ligji 130/2016 “per buxhetin e vitit 2017”, Udhëzimi i Ministrisë së 

Financave Nr.4, datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e programit buxhetor afat-mesëm 2017-2019”, 

shkresa e Ministrisë së Financave  Nr.2995/8 Prot. datë 23.03.2016, l 

 

Ne kete vit Bashkia ka parashikuar 4,329,675 mije lek te ardhura nga te gjitha burimet, ku 

te ardhurat e veta, pra te ardhurat tatimore dhe jotatimore dhe transferta e pakushtezuar jane                            

2,226,622 mije lek dhe perbejne 52% te totalit te te ardhurave. 

12 Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj. 

34.160 35.844 1.460 

13 Administrimi i infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit 
të tokave si dhe menaxhimi I institucioneve në shërbim të 
këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 

39.920 85.713 41.533 

14 Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e 
shërbimeve sociale lokale. 

20.853 20.556 20.967 

15 Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i bibliotekave dhe 
ambienteve për lexim me qëllimin e edukimit të 
përgjithshëm të qytetarëve. 

17.257 15.027 15.327 

16 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si 
dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; 

11.739 8.914 14.092 

17 Shërbimi i dekorit public 7.571 7.722 7.877 

18 Organizimi i sherbimeve ne mbeshtetje te zhvillimit 
ekonomik vendor , si informacioni per bizneset , aktivitetet 
promovuese, venia ne dispozicion e aseteve publike etj.   

13.107 1.820 981 

19 Administrimin e pyjeve dhe kullotave vendore si dhe 
menaxhimin e institucioneve në shërbim të këtij funksioni, 
sipas mënyrës së përcaktuar 
me ligj. 

1.769 1.804 1.840 

20 Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë 
kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që 
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

1.090 908 926 

21 Fondi rezerve 40.000 50.000 50.000 

22 Fondi i kontingjences 20.000 20.000 20.000 

  TOTAL I SHPENZIMEVE 4.329.675 3.663.387 3.739.666 
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Pjesen me te rendesishme te te ardhurave te veta e zene Te ardhurat nga Taksat. Me poshte 

paraqitet grafiku i te ardhurave nga Taksat/Tatimore, Jo Tatimore dhe Transferta e 

pakushtezuar 

Grafiku 8 Struktura  të ardhurave nga burimet e veta te Bashkisë për vitin 2017(000 lekë) 

 

Me poshte paraqitet grafiku i te ardhurave te Veta nga Taksat/Tatimore, Jo Tatimore dhe 

Transferta e pakushtezuar. 

Ne kategorine e te ardhurave te veta, peshe te rendesishme zene te ardhurat nga taksat (44% 

te te ardhurave te veta)  

 

Grafiku 9 Totali i të ardhurave nga burimet e veta te Bashkisë për vitin 2017(000 lekë) 
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Te ardhurat nga te gjitha burimet, do te mbeshtesin 9 programet e buxhetit dhe programi qe 

perfiton me shume fonde ose 29% te totalit eshte programi i Infrastruktures 

Rrugore(1,248,345 mije leke) dhe me pas programi i Strehimit dhe Sherbimeve Sociale me 

1,129,138 mije leke ose 26%/. 

Grafiku 10 Totali i Shpenzimeve sipas Programeve për vitin 2017(000 lekë) 

 

nvestimet zene 38% te totalit te fondeve edhe peshen me te madhe e zene investimet e programit 

te infrastruktures rrugore. Pra, 1.181.955 mije leke fonde per investime do te shkojne per 

programin e infrastruktures rrugore. Ndersa investimi me kosto me te larte eshte : "Rivitalizimi i 

sheshit publik para hyrjes se Portit" 
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Grafiku 11 Investimet  sipas Programeve për vitin 2017(000 lekë) 

 

 

Disa tregues të rëndësishëm për vitin 2017 

 
Ne grupin e te ardhurave, te ardhurat nga taksat zene pjesen me te rendesishme , perbejne 65% te 

te ardhurave nga burimet e veta, ndersa shpenzimet me potenciale jane shpenzimet nga investimet 

qe zene 40% te totalit te shpenzimeve nga burimet e veta. 

   

Emertimi Ne % ndaj totalit Viti 2017 

1.Te ardhura nga taksat  Ndaj totalit te te ardhurave nga burimet e veta 65% 

2.Te ardhura nga tarifat e sherbimeve Ndaj totalit te te ardhurave nga burimet e veta 24% 

3.Te ardhura nga burime te tjera Ndaj totalit nga burimet e veta vendore 11% 

4.Shpenzime kapitale  Ndaj totalit te shpenzimeve nga burimet e veta  
 

110% 

5. Shpenzime te tjera korrente Ndaj totalit te shpenzimeve nga burimet e veta 
 

107% 

6. Shpenzime paga&sigurime Ndaj totalit te shpenzimeve nga burimet e veta 
 

69% 

Tabela 6 Tabela e disa treguesve te PBA 



17 
 

 

I. Të Ardhurat e Bashkisë për vitin 2017 
 

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

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

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

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

dhe burime të tjera, të parashikuara në ligj. Njësive vendore u garantohet me ligj e drejta për 

krijimin e të ardhurave në mënyrë të pavarur. 

Për vitin 2017 të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë Durres  nga të gjitha burimet e financimit 

parashikohen të jenë  4.329.675  mijë lekë. 

 

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

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

tatimore (nga tarifat për shërbimet publike dhe te ardhurat e tjera ). 

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

për funksionet e reja që i transferohen Bashkisë si dhe transferta e kushtëzuar. 

 

Nr. TE ARDHURAT Plan 2017 Ne % 

 I Nga burimet e veta vendore 1,490,270 34% 

1 Të ardhurat tatimore/taksat 972,990  

2 Të ardhurat jo tatimore 517,280  

II Të  trashëguara  nga viti i mëparshëm - - 

III Nga burimet qendrore 2,839,405 66% 

1 Transferta e pakushtëzuar 736,352  

2 Transferta Specifike 307,165  

3 Transferta e kushtezuar 1,054,402  

4 FZHR 741,486  

  TOTALI 4.329.675  

 

 

Tabela 1: Të ardhurat e Bashkisë për vitin 2017 sipas çdo burimi 

 

Pjese e rendesishme e burimeve te te ardhurave jane te ardhurat nga burimet qendrore te cilat 

zene 66 % te totalit te te ardhurave. 

A. Te ardhurat e veta vendore 

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të gjitha burimet e të ardhurave, me përjashtim të 

transfertës së kushtëzuar. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e 

funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Specifika e 

këtyre të ardhurave, sipas nenit 40/1 të ligjit është që nëse nuk shpenzohen brenda vitit fiskal, 
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trashëgohen në vitin tjetër fiskal. Pra, pjesë përbërëse e këtyre të ardhurave janë dhe ato që 

trashëgohen nga viti i mëparshëm. 

Planifikimi i te ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë 

Durres e aprovuar me Vendimin e Këshillit të Bashkisë Durres Nr. 387 date 24.11.2016 “Për 

miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Durres”, ndersa niveli i transfertes se 

pakushtezuar percaktohet me ligj te vecante nga QQ. 

Gjithashtu planifikimi i të ardhurave të veta u realizua si proces në bashkëpunim me 

administratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me Institucionet e Agjentët tatimorë, etj. 

Ky proces bashkëpunues do të mundësojë sigurimin e të ardhurave të mundshme për 

përmirësimin e mëtejshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke 

realizuar objektivat madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorin e 

bashkisë. 

 

A.1 Të ardhurat nga burimet  e veta vendore  
 

Keto te ardhura vendore përfshijnë të ardhurat  nga taksat vendore, nga tarifat për shërbimet 

publike dhe të ardhurat e tjera vendore, planifikimi i te cilave eshte mbështetur në paketën 

fiskale të Bashkisë Durres, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, 

kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, kushtet 

lehtësuese, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë. 

Sipas nennit 35 te ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, bashkitë e ushtrojnë të 

drejtën e vendosjes së nivelit të taksës, mënyrën e llogaritjes së saj, si dhe mbledhjen e 

administrimin e tyre brenda kufijve e kritereve të përcaktuara me ligj si dhe krijojne te 

ardhura nga tarifat per sherbimet publike dhe veprimtarite e tjera. 

Llogaritja e të ardhurave të kësaj kategorie mbështetet edhe në: 

1. Ligjin nr.9632  datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; 

2. Ligjin nr.9920 datë 26.05.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”  

i ndryshuar ; 

3. Vendimin e Këshillit të Bashkisë Durres Nr. 387 date 24.11.2016 “Për miratimin e 

Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Durres”. 

Ne tabelen e meposhtme ka informacion per te ardhurat e realizuara ne vitin 2015, te 

pritshmin 2016 dhe planin per vitin 2017. Ne vitin 2017 te ardhurat priten te jene 1,490,270  

mije lek ose 450,864 mije leke me shume se  realizimi i tyre ne vitin 2015 dhe 256,270 mije 

leke  me shume se i pritshmi 2016. 

Pra, krahasuar me planin e vitit 2016, te ardhurat nga burimet e veta parashikohen me nje 

rritje prej 9.8% ose 132,878 mije leke me shume. 
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Grafiku .. Totali i të ardhurave nga burimet e veta të Bashkisë për vitin 2017(000 lekë) 

 

Tabela e meposhtme pasqyron ne menyre me analitike te ardhurat e planifikuara nga burimet 

e veta sipas kater kategorive (nga taksat, nga tarifat, nga institucionet ne vartesi dhe te 

ardhura te tjera jotatimore si gjobat, qerate, parkimi, zenia e hapesirave etj) per vitin 2017 dhe 

krahasuar dhe me dy vitet e meparshme.  

          000/leke 

Nr BURIMET E TE ARDHURAVE Fakt 2015 I pritshmi 
2016 

Plani   2016 Plani 2017 

A.  Te ardhurat nga burimet e veta (I+II) 1,039,406 1,234,000 1,357,392 1,490,270 

I Te ardhurat nga taksat 723,984  833,280  853,680  972,990  

I.1 Taksa mbi pasurine  289,507  296,907  355,000  394,170  

a Taksa  mbi  ndertesat 285,319  273,376  300,000  334,000  

  Biznes  258,388  221,346  200,000 221,000 

  Familje 26,931  52,030  100,000 113,000 

b Taksa mbi  token  bujqesore 4,188  3,560  39,000 40,000 

c Taksa truall                    -    19,971  16,000  20,170  

  Biznes                     -    19,965  15,000 19,170 

  Familje                    -    6  1,000 1,000 

I.2 Tatimi I thjeshtuar mbi fitimin e BV 141,777  54,663  40,000 52,000 

I.3 Taksa e kalimit drejtes pronesise P P 92,162  95,700  94,000 94,000 

I.4 Taksa  e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e 
reja 

122,615  285,280  283,880 343,270 

I.5 Takse  tabele dhe reklame 3,516  14,602  9,000 15,000 

I.6 Taksa e fjetjes ne hotel 5,973  8,000  5,800 6,500 

I.7 Taksa e mjeteve te perdorura 68,405  78,080  66,000 68,000 

I.8 Renta minerare 29  48                       -    50 

II Te  ardhurat jotatimore 315,422  400,720  503,712  517,280  

II.1 Nga tarifat per sherbimet publike 168,994  228,660  329,954  361,500  

II.1.1 Pastrimi dhe largimi i mbetjeve         
114,878  

        
157,730  

         
225,000  

            
249,000  
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a Biznes  92,740  125,000 110,000 131,000 

b Familje 22,138  32,730 115,000 118,000 

II.1.2 Ndricimi publik 29,460  36,690  68,954  65,000  

a Biznes         23,488  29,300 30,954 35,000 

b Familje           5,972  7,390 38,000 30,000 

II.1.3 Gjelberimi         24,656          34,240            36,000              47,500  

a Biznes          22,010  31,200 22,000 35,500 

b Familje           2,646  3,040 14,000 12,000 

II.2 Te ardhura (Shitje dhe dhenie me qera asete)           9,505          11,932              9,697              11,280  

II.2.1 Perdorim prona publike (qera ndertese)           6,436          9,295            9,697              9,750  

II.2.2 Shitja e pasurive kapitale                    -                       -                        -                           -    

II.2.3 Qera mbi asetet,etj(Toke Truall)           3,069            2,637                      -    1,530 

II.3 Te ardhura te tjera jo tatimore         75,285          84,949          117,548              95,050  

II.3.1 Tarifa e parkimit         17,298  25400 16,600             23,000  

II.3.2 Tarife per therje bagetie               663  563 656 500 

II.3.3 Tarife per sherbime administrtive, vepr.te #, sherbimi           2,023            1,292            15,118                 6,650  

II.3.4 Tarifa e zenies hapesirave publike         16,689            6,220  16,000 8,000 

II.3.5 Tarifa e urbanistikes           3,025            1,880  7,500 1,000 

II.3.6 Tarifa e zenies hapesirave te tregut agrobujqesor         12,411          11,369  12,474 12,500 

II.3.7 Tarifa e Plazheve Private           3,200  26,673           30,000              33,000  

II.3.8 Tarifa per Transport Publik           3,304            3,994             3,200                 4,400  

II.3.9 Tarifa e perdorimit         14,514            4,356            16,000                 6,000  

II.3.10 Tarifa e regjistrimit per vep.te ndrysh.(debitor) 1,494  994      

II.3.11 Te ardhura te tjera te paklasifikuara 664  2,208      

II.4 Te ardhura te tjera nga institucione ne vartesi 33,255  37,987  32,833  38,450  

II.4.1 Pagest e prinderve per çerdhet 8,406 12,050 9,173  10,090  

II.4.2 Pagesat e prinderve per kopeshtet 21,788  21,980  20,748 22,800 

II.4.3 Sporti dhe Kultura 1,791  1,017  1,120 3,120 

II.4.4 Pallati kultures                    -                       -                        -    630 

II.4.5 Te ardhura nga Konvikte           1,270            2,940              1,792  1,810 

II.5 Nga gjobat         25,551  16,230  12,000 11,000 

II.6 Kontribute, donacione, sponsorizime etj. 2,832   20,962  1,680  -    

 

Tabela ..... Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë për vitin 2017 (000 lekë) 

Pjesen me te rendesishme prej  972,990 mije leke per vitin 2017 e perbejne te ardhurat nga 

taksat, te cilat brenda kategorise te te ardhurave nga burimet e veta zene 65% te tyre. 
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Tabela .. Struktura ne % e te ardhurave nga burimet e veta  të Bashkisë për vitin 2017(000 lekë) 

 

A.1.a Ngarkesa fiskale sipas njesive administrative  
 

Pesha kryesore në realizimin e të ardhura për vitin 2017 i ngarkohet Bashkise Durres me 

11823 biznese ne total, ose 90 % të totalit dhe pjesa tjeter 10% Njesive Administrative.   
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Ndersa bazuar ne kategorite e taksapaguesve, ngarkesen fiskale per vitin 2017 do ta 

perballojne bizneset dhe kryesisht ato do te kontribuojne me rreth 965,000 mije leke ose me 

rreth 67% te te ardhurave nga burimet e veta. 

Grafiku … Planifikimi i ngarkeses fiskale sipas kategorive te taksapaguesve, viti 2017  

Biznesi jo vetëm që siguron një peshë të rëndësishme të të ardhurave, por konsiderohet si 

faktori kryesor i mirëqenies dhe zhvillimit ekonomiko social, me kontribut në rritjen 

ekonomike dhe punësimin. Nxitja dhe stimulimi i biznesit është nje nga strategjite e qeverisë 

vendore që Bashkia Durrës synon të realizojë nepërmjet politikave fiskale të taksave dhe 

tarifave të ulëta.  

Ne vemendje te  bashkise do te jete përmirësimi i mëtejshëm i indikatorëve bazë si shkurtimi 

i mëtejshëm i procedurave për fillimin dhe ushtrimin e aktivitetit, lufta ndaj informalitet dhe 

rritja e frymës së konkurrencës së ndershme, thjeshtësimi dhe përmirësimi i procedurave 

tatimore si dhe trajtimi dhe shtrirja e shërbimeve on-line dhe të kompjuterizuar në gjithë 

territorin. 

Kapacitetet fiskale të taksapaguesve 

Paguesit e nivelit të taksave dhe tarifave vendore janë familjet dhe bizneset e të gjitha njësive 

administrative. Burimi i te dhenave referuese per familjet eshte rregjistri civil si dhe 

përjashtimet apo lehtësitë fiskale sipas paketës fiskale të vitit 2017 të miratuar nga këshilli i 

bashkisë. 

Në total numri taksapaguesve është parashikuar rreth 105,529 (93,706 familje dhe 11,823 

biznese ). 

Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse e kapacitetit të taksapaguesve sipas kategorive dhe 

njësive administrative. 

Nr Njesite Administrative Popullsia (nr) Biznese(nr) 

Familje Banore Biznes i 
Madh 

Biznes i 
Vogel 

Familjet
19%

Bizneset
67%

Institucionet
14%

NGARKESA FISKALE SIPAS KATEGORIVE TE 
TAKSAPAGUESVE, VITI 2017
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Tabela  Taksapaguesit sipas njësive administrative 

Peshën më të rëndësishme të taksapaguesve e përbëjnë familjet (88,7% ndaj totalit te 

taksapaguesve) 

 

 

 

i. Taksapaguesit familjarë 

 
Në total numri i familjeve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale te 

bashkisë Durres është 93,706. Numri i familjeve në njësinë administrative Durres zë peshën 

kryesore me 68,142  familje ose 73% të numrin të përgjithshëm të familjeve në Bashkinë 

Durres. Familjet e NjA te tjera sebashku, pervec NjA Durres, perbejne 27 % te totalit te 

familjeve. 

 

 

73% 

8% 

2% 
5% 9% 

3% 

Numri i familjeve taksapaguese 

NjA Durres

NjA Sukth

NjA Ishem

NjA Katundi i Ri

NjA Rrashbull

NjA Manez

 
Grafiku  Numri i familjeve taksapaguese sipas NjA 

ii. Taksapaguesit biznese 
      

 

Bazuar në rregjistrat aktual, në total, numri i bizneseve që parashikohet të përfshihen në 

skemën e detyrimeve fiskale te bashkisë Durres është 11823. Biznesi i vogël zë 75% të 

numrit total të bizneseve. 

1 NjA Durres 68,142 215,765  2649 7746  
2 NjA Sukth 7,441 29,099  50 379  

3 NjA Ishem 2,427 8,961  16 75  
4 NjA Katundi i Ri 4,392 15,990  27 90  

5 NjA Rrashbull 8,223 30,738  189 483  
6 NjA Manez 3,081 11752  13 106  

  BASHKIA DURRES 93,706    312,305   2944 

 

8879   
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Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse për bizneset sipas xhiros, zonave dhe Njësive 

Administrative: 

 

Bashkia 
Durres 

Biznese 
private 
gjithsej 

Biznese të 
mëdha 

Biznese të 
vogla 

Durrës 10395 2649 7746 

Sukth 429 50 379 

Ishëm 91 16 75 

Katund i ri 117 27 90 

Rrashbull 672 189 483 

Manëz 119 13 106 

Totali 11823 2944 8879 

 

 

 

Grafiku … Numri i bizneseve taksapagues dhe shperndarja sipas NjA 

Bizneset e vogla jane rreth 8879 dhe kane peshe te rendesishme taksapaguese, ato zene rreth 

75% te numrit te bizneseve dhe institucioneve. 

 

A.1.b Të ardhurat nga taksat vendore 
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Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", me ndryshimet përkatëse, 

përbën ligjin bazë i cili përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të njësive 

të qeverisjes vendore në drejtim të taksave vendore, mbledhjes dhe administrimit e tyre.   

Keto te ardhura ne vitin 2017 jane planifikuar me nje rritje 10% krahasuar me planin e vitit 

2016, ndersa vitet e tjera rritja do te jete 1-3% cdo vit. Perbejne27 % te totalit te ardhurave 

ose 65% te shumes te te ardhurave nga burimet e veta. 

 

TE ARDHURAT NGA BURIMET E VETA Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Te ardhurat nga taksat vendore/Tatimore                   
972,990  

                
990,550  

                    
1,005,280  

Ne % nda totalit 27% 27% 27% 

Ne % ndaj burimeve te veta 65% 65% 65% 

 

Tabela 8 Struktura e te ardhurave nga taksat vendore 

 

Struktura e te ardhurave nga taksat per vitin 2017 paraqitet ne grafikun e meposhtem. Pjese e 

rendesishme e ndikimit ne kete kategori jane te ardhurat nga taksa e pasurise (ndertesat, toka 

bujqesore, trualli), e cila ze 40% te totalit te kesaj kategorie dhe taksa e ndikimit ne 

infrastrukture nga ndertimet e reja qe ze 35%.  

Grafiku .... Struktura e të ardhurave vendore nga taksat, viti 2017  
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Të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin biznesit te vogël 

 

Sipas ligjit 142/2015 dt. 17.12.2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa me ligjin 9632, date 

30/08/2006 “Për sistemin e taksave vendore”, neni 11 ndryshon dhe: 

 shkalla tatimore për subjektet me xhiro nga 0 deri në 5 milion është 0 Lekë; 

 ndërsa shkalla tatimore për subjektet me xhiro nga 5 milion deri në 8 milion është 5% 

e fitimit.  

 

Tatimi i thjeshtuar për biznesin e vogël administrohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore, e cila 

në rolin e agjentit tatimor mban një komision prej 1% të vlerës së grumbulluar, ndërsa 99% 

kalon në favor të bashkisë Durres.  

Parashikimi i të ardhurave për vitin 2016 ishte me rënie, pasi heqja me ligj e takses për 

biznesin me xhiro nga 0 deri ne 5 milion Lekë ka një efekt finanicar prej 202,000 mije lekë 

më pak në të ardhurat e bashkisë. (8,097*25,000 =202,000 mije leke) Për vitin 2017 

planifikojmë një rritje prej 12 mln lekë si rezultat i shtimit të subjekteve dhe nivelit të xhiros 

5-8 mln lekë. 

Bazuar ne numrin e biznesve  te vegjel me xhiro 5-8 milion leke prej 2,056 , parashikimi i të 

ardhurave për vitin 2007 parashikohet 52,000 mije leke ose me nje rritje prej 30% krahasuar 

me planin e vitit 2016 ose 12,000 mije leke. Per vitet 2018 dhe 2019 është bërë në një rritje 

perkatesisht 5% dhe 3 % nga viti në vit. 

Te ardhura Plani v. 2016 Plani  
V. 2017 

Parashikimi 

Nga tatimi i 
thjeshtuar mbi 
fitimin për BV 
 
000/Leke 

V.2018 V.2019 

 
40,000 

 
52,000 

 
55,000 

 
57,000 

Tabela .... Të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te vogël për vitet 2017-2019 në (000 lekë) 

 

Të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme 

Në taksen mbi pasurinë e paluajtshme përfshihet: a) taksa mbi ndertesen, b) taksa mbi token 

bujqesore dhe c) taksa mbi truallin 

Per vitin 2017 bashkia ka parashikuar te marre nga kjo takse rreth 394,170 mije lek, te cilat 

krahasuar me vitin 2016 paraqiten me nje rritje prej 11% ose 39,170 mije lek me shume. 

Bashkia eshte duke punuar per saktesimin e bazes se kesaj takse qe eshte siperfaqja, sidomos 

per kategorine e familjareve, per shkak te mostransferimit te ketij informacioni nga zyra e 

rregjistrimit te pasurive. Rritja e parashikuar e te ardhurave nga kjo takse lidhet dhe 
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kontraktimin e vjeljes se detyrimit nga Ndermarrja e Ujesjelles-Kanalizimeve si agjent 

tatimor. 

 

 

Tabela ... Të ardhurat nga taksa mbi pasurine për vitin 2017 në (000 lekë) 

 

a) Të ardhurat nga taksa mbi ndertesat 

Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas 

ose të huaj, pronarë apo përdorues të pasurive të mësipërme, në territorin e Republikës së 

Shqipërisë, pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive. 

Baza e taksës: Është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi 

dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. 

 

Bashkia nuk ka te transferuar nga Zyrat e Rregjistrimit sipas ligjit siperfaqen e nderteses per 

cdo banese familjare, por bashkia ka operuar mbi bazen e nje siperfaqe mesatare per banesat 

ne fshat dhe qytet.  

Politika e Bashkise eshte ulja nga 30%-60% e nivelit ligjor per ndertesat e banimit ne zonat 

rurale. 

Numri i banesave qe parashikohen te paguajne detyrimin eshte 71,356 banesa gjithsej. 

Krahasuar me vitin 2016 parashikohet qe ne vitin 2017 te kete nje rritje te te ardhurave prej 

13,000 mije leke ose 13%. Rritja argumentohet me kontraktimin e marrjes se detyrimeve me 

Ndermarrjen e Ujesjelles Kanalizimeve. 
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Per dy vitet e tjera 2018-2019 mendohet qe te kete nje rritje te moderuar perkatesisht prej 2% 

dhe 1% cdo vit. 

 
Te ardhurat 

Plan 
v.2016 

Nr. i 
banesave 

Plan 
v. 2017 

Plan 
v. 2018 

Plan 
v. 2019 

Nga Taksa mbi Ndertesat e 

Banimit (nga familjet)  

100,000 71,356 113,000 115,000 116,000 

Tabela ... Të ardhurat nga taksa vendore mbi ndertesat e banimit për vitin 2017-2019 në (000 lekë) 

Detyrimi për ndërtesën e banimit për të gjithë familjarët parashikohet të shlyhet në bazë 

mujore së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë të Ndërmarrja Ujësjellës 

Kanalizime sh.a. Durrës, në cilësinë e agjentit tatimor. Për shërbimin, agjenti do të mbajë 

përkatësisht 2% të shumës së arkëtuar, dhe do të kalojë çdo muaj në llogari të Bashkisë 

Durrës pjesën prej 98% te saj. 

 

Per ndertesat e tjera per biznesin, detyrimin për taksën mbi ndertesen e ka, sipas rastit, 

pronari ose bashkëpronari, sipas pjesës që zotëron, apo përdoruesi i pasurisë së paluajtshme. 

Politike e Bashkise, duke u krahasuar me referencën ligjore, do te aplikoje një lehtësim që 

shkon në maksimumin e lejuar prej 30% për të gjitha ndertesat sipas natyres se bizneseve si 

në zonat urbane, ashtu edhe në zonat rurale.  Efekti financiar i lehtësisë fiskale është 127,000 

mije lekë.  

Megjithatë edhe pse kemi një ulje të taksës mbi ndërtesën për biznesin, si rezultat i rritjes së 

bizneseve të regjistruara, parashikohet qe ne vitin 2017, krahasuar me vitin 2016 te kemi nje 

rritje te te ardhurave me 10,5% ose 21,000 mije leke me shume. 

Per vitet 2018-2019 parashikimi eshte me nje rritje perkatesisht 2% dhe 1,5%. 

 

 
Te ardhura (000/leke) 

Plan 
2016 

Plan 
v. 2017 

Plan 
v. 2018 

Plan 
v. 2019 

Nga Taksa mbi Ndertesat e 

Biznesit                          

200,000 221,000 225,500 229,000 

Tabela 11 Të ardhurat nga taksa vendore mbi ndertesat e biznesit, viti 2017,në (000 lekë) 

b) Të ardhurat nga taksa mbi tokën bujqësore 

Baza e taksës: Është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi apo në përdorim të 

taksapaguesit.  

Politika e Bashkise, per taksen e çdo kategorie e tokës bujqësore, ka një ulje te nivelit që 

shkon në 30%. 

Planifikimi i të ardhurave për vitin 2017 është me rritje të madhe krahasuar me realizimin e 

vitit 2016, pasi parashikohet zgjerimi i bazës së taksapaguesve, falë kontraktimit me agjent 

tatimor dhe shtrirjes së tij në të gjithë territorin, implementimit të një programi modern të 

kompjuterizuar, lehtësimit të pagesave përmes ndarjes në këste dhe krijimit të mundësive për 
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pagesa më pranë zonave të banuara në njësitë administrative, si dhe saktësimit dhe vlerësimit 

të drejtë të sipërfaqeve nëpërmjet grupeve të punës për këtë qëllim. 

 

Duke qëne se ne nuk kemi të dhëna të sakta për sipërfaqen dhe pronarët e tyre planifikimi do 

të bëhet bazuar në të dhënat e trashëguara deri në regjistrimin e saktë nga programi që po 

zbatohet në Bashkinë Durrës. Krahasuar me vitin 2016, ne vitin 2017 parashikohet nje rritje 

me 3% dhe ne dy vitet e tjera mbi bazen e saktesimit te bazes, parashikohet nje rritje prej 4% 

cdo vit. 

 
Te ardhura (000/leke) 

Plan 
2016 

Nr. i 
familjeve 

Plan 
v. 2017 

Plan 
v. 2018 

Plan 
v. 2019 

Nga Taksa mbi Token 

Bujqesore                          

39,000 18,800 40,000 41,500 43,000 

18,800 familje*1.2 ha=22,500 ha 

Tabela ..... Të ardhurat nga taksa mbi tokën bujqësore për vitet 2017-2019 në (000 lekë) 

c) Të ardhurat nga taksa mbi truallin 

Truall është një sipërfaqe toke, jo bujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të ndërtimit, e 

përcaktuar nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, e miratuar për të ndërtuar mbi të. 

Në këtë kategori do të bëjë pjesë e gjithë sipërfaqja jashtë ndërtesës në funksion të saj; në ato 

raste kur ajo është në shërbim të prodhimit, tregtimit, magazinimit, riciklimit dhe kur 

shfrytëzohet për parkim, rrugë, ambiente rekreative nga subjektet e biznesit të madh. 

Baza e taksës: Është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të 

taksapaguesit. 

Në pamundësi për të patur një evidencë të saktë të kësaj sipërfaqe ne kemi marrë masat që 

nëpërmjet aplikimeve të bizneseve dhe të popullatës të arrijmë maksimumin për regjistrimin e 

këtij treguesi. Për bizneset kjo takse administrohet nga Bashkia Durres. Duke u nisur nga 

regjistrimet e bëra gjatë vitit 2016 deri tani rezulton një sipërfaqe trualli, e cila është në rritje 

të vazhdueshme si rezultat i studimit të të gjithë dosjeve të biznesit dhe për pasojë të zgjerimit 

të numrit të subjekteve që disponojnë këtë pronë. Për familjet detyrimi llogaritet sipas të 

dhënave që ne marim gjatë aplikimeve për bizneset ose nga banorët dhe shlyhet në bazë 

mujore së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë të Ndërmarrja Ujësjellës 

Kanalizime sh.a. Durrës, në cilesinë e agjentit tatimor. Për shërbimin, agjenti do të përfitoje 

2% të shumës së arkëtuar.  

 

 
Te ardhura (000/leke) 

Plan 
2016 

Plan 
v. 2017 

Plan 
v. 

2018 

Plan 
v. 2019 

Nga Taksa mbi Truallin nga 

Biznesi                          

15,000 19,170 20,000 20,000 
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Nga Taksa mbi Truallin nga 

Familjet                          

1,000 1,000 1,030 1,060 

Tabela .... Të ardhurat nga taksa e truallit sipas taksapaguesve për vitet 2017-2019 në (000 lekë) 

 Grafiku i meposhtem eshte parashikimi i te ardhurave per vitin 2017, krahasuar me vitin 

2016 per cdo kategori te takses se pasurise. 

Grafik 11 Të ardhurat nga taksa mbi pasurine sipas kategorive te takses për vitin 2017 në (000 lekë) 

 

Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel 

 

Taksa e fjetjes në hotel administrohet nga Bashkia Durres.  

Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel për person, dhe 

përcaktohet me ligj. 

Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për 

llogari të bashkisë, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi 

i fjetjes, dhe mbi të vlera e taksës. 

Planifikimi i të ardhurave për vitin 2017 është bërë duke parashikuar kapacitetet, numrin e 

njësive dhe periudhat e shfytëzimit. Pra, parashikohet qe te marrim 6,500 mije lek ose 12% 

me shume se ne vitin 2016.  

 

 
Te ardhura (000/leke) 

Plan 
2016 

Numri  
bizneseve 

Plan 
v. 2017 

Plan 
v. 

2018 

Plan 
v. 2019 

Nga Taksa e fjetjes ne hotel                          5,800 92 6,500 6,700 6,900 

Tabela 15 Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel  për vitet 2017-2019 në (000 lekë) 

Të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 
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Kjo taksë administrohet nga Bashkia Durrës. 

Bazuar në ligjin 9632, taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja përcaktohet në 

kufijtë 4-8% e çmimit të shitjes për ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga 

shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë 

apo përdorim publik. 

Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut sipas 

përcaktimeve të udhëzimin e Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kostos mesatare të 

ndërtimit të banesave, nga Enti Kombëtar i Banesave”, që miratohet çdo vit. 

Nga përvoja e deritanishme duke pasur parasysh se përqindjen me të lartë të ndërtimeve të 

reja e kanë zënë legalizimet ky ze ka marre një vlerë të konsiderueshme. Bazuar në Ligjin Nr. 

9482 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, taksa për ndërtesat 

në proçes legalizimi llogaritet 0,5% e vlerës së investimit. 

Per vitin 2017 kjo takse planifikohet me vleren 343,270 mije lekë ose 21% me shume se ne 

vitin 2016, duke pasur parasysh ritmin e legalizimeve në territorin e Bashkisë Durrës.Ndersa 

per vitin 2018-2019 cdo vit do te rritet me te njejten vlere. 

 

 
Te ardhura (000/leke) 

Plan 2016 Plan 
v. 2017 

Plan 
v. 2018 

Plan 
v. 2019 

Nga Taksa e ndikimit ne 

infrastrukture nga ndertimet e reja                          

283,880 343,270 343,270 343,270 

Tabela 17 Të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja për vitet 2017-2019 në (000 

lekë) 

Të ardhurat nga taksa mbi kalimin e pronësisë për pasurinë e paluajtshme 

 

Taksa me nivelet sipas Ligjit Nr. 9632 paguhet para kryerjes së regjistrimit nga personi që 

kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, dhe vendoset për ndërtesat dhe të 

gjitha pasuritë nga Zyrat e Rregjistrimit të pasurive të paluajtshme, të cilat, në rolin e agjentit 

tatimor përfitojnë 3% të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdhin për llogari të buxhetit 

përkatës të bashkisë Durres, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës. 
 

Taksa mbi kalimin e së drejtës mbi pronësinë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të 

gjitha pasuritë e paluajtshme. Planifikimi per vitin 2017 nuk ka ndryshim nga plani i vitit 

2016, duke ju referuar parashikimit të agjentit tatimor, ndersa ne dy vitet e tjera 2018-2019 

parashikohet me nje rritje cdo vit prej 3%.  

 

 
Te ardhura (000/leke) 

Plan 2016 Plan 
v. 2017 

Plan 
v. 2018 

Plan 
v. 2019 

Nga Taksa mbi kalimin e pronesise 

per pasurine e paluajtshme                          

94,000 94,000 97,000 100,000 
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Tabela 18 Të ardhurat nga taksa mbi kalimin e pronësisë për pasurinë e paluajtshme për vitet 2017-2019 në 

(000 lekë) 

Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj takse është Zyra e Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme Durres. 

 

Të ardhura nga taksa e mjeteve të përdorura 

Bazuar ne ligjin 9975 dt. 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare” të ndryshuar përcaktohet 

administrimi i taksës kombëtare të regjistrimit të mjeteve të përdorura, ku pas arkëtimit nga 

institucione shtetërore ne rolin e agjentëve tatimorë, një pjesë e këtyre te ardhurave 

transferohen në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore sipas përkatësisë nga burojnë.  

 

Referuar pikës 3, të Nenit 4 të Ligjit 9975, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor në 

rolin e agjentit tatimor, arkëton detyrimin nga pronari i mjetit për vlerën e taksës për 

automjetin, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. Baza e taksës 

është lloji i mjetit të transportit rrugor. Niveli i taksës shprehet në një kuotë të caktuar, sipas 

llojit të mjetit të transportit rrugor. 

Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitin 2016,  

parashikimi për vitet 2017-2019 është bërë me një rritje prej 2% në çdo vit si më poshtë: 

 
Te ardhura (000/leke) 

Plan 2016 Plan 
v. 2017 

Plan 
v. 2018 

Plan 
v. 2019 

Nga Taksa nga taksa e mjeteve te 

perdorura                         

66,000 68,000 70,000 73,000 

Tabela 19 Të ardhura nga taksa e mjeteve të përdorura për vitet 2017-2019 në (000 lekë) 

 

 

Të ardhura nga taksa e rentes minerare 

 

Për Bashkinë Durrës taksa e rentës minerare ka vlera jo të konsiderueshme për arsye sepse 

qyteti i Durresit nuk ka Miniera dhe kjo takse rrjedh vetëm nga transaksionet që vijnë nga 

rrethet e tjera. 

Baza e taksës: Janë burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në 

çastin kur ai shet produktin.  

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Struktura e mbledhjes e kësaj takse është . 

Degët e doganave në rrethe ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e eksportit të 

produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin 

e shitjes së produkteve minerare brenda vendit, (5%) e të ardhurave të realizuara nga kjo 

taksë i kalon përkatësisht Bashkisë Durres ne llogarinë e degës së thesarit. 

 

Krahasuar me vitin 2016, per vitin 2017 jane parashikuar 2,000 leke me shume te ardhura nga 

kjo takse. 
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Te ardhura (000/leke) 

Plan 
v. 2017 

Plan 
v. 2018 

Plan 
v. 2019 

Nga Taksa Rentes Minerare 50 50 50 

Tabela 20 Te ardhura nga taksa e rentes minerarae per vitet 2017-2019 

 

Grafiku i meposhtem eshte nje permbledhje e te ardhurave nga taksat ku agjent i mbledhjes 

nuk eshte Bashkia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik... Te ardhura nga taksa e kalimit te te drejtes se pronesise PP, e mjeteve te perdorura dhe e rentes 

minerarae per vitet 2017 

 

Të ardhurat nga taksa e tabelës dhe reklames 

 

Bazuar ne Ligjin Nr. 9632, dt.30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”, taksa e tabelës 

aplikohet për tre lloje tabelash, të përcaktuara sipas qëllimit të përdorimit dhe mënyrës së 

vendosjes së tyre: 

Tabela për qëllime identifikimi, të cilat nëse janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës 

ose brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi. Tabelat me sipërfaqe më të vogël se 2 m² 

nuk taksohen. 

Tabela për qëllime reklamimi, ku përfshihen tabelat që nuk janë brenda territorit të biznesit 

ose nuk janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës, dhe që mund të jenë të thjeshta ose 

elektronike. 

Tabela për qëllime ekspozimi, ku përfshihen tabelat me karakter të përkohshëm, për 

ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj. 
 

Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet të cilët vendosin emërtimin e subjektit në 

pamjen ballore të njësisë ku zhvillohet aktiviteti, në hapësira të tjera publike ose private që 

shërbejnë për qëllime reklamimi. 

Taksa e kalimit
drejtes pronesise P P

Taksa e mjeteve te
perdorura

Renta minerare

94,000

66,000

0

94,000

68,000

50

Te ardhurat nga taksat ku agjent nuk eshte Bashkia, viti 
2017 ( 000/leke)

v.2016 v.2017
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Për vitin 2017 kjo takse do te rritet 66% ose 6,000 mije lek 

 
Te ardhura (000/leke) 

Plan 
2016 

Plan 
v. 2017 

Plan 
v.2018 

Plan 
v.2019 

Nga Taksa e tabeles dhe reklames                        9,000 15,000 15,500 16,000 

Tabela 21 Të ardhurat nga taksa e tabelës për vitet 2017-2019 në (000 lekë) 

A.1.c Të ardhurat nga tarifat vendore/jotatimore 
 

Referuar ligjit 139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore”, neni 35/5, bashkitë krijojnë të ardhura 

nga tarifat vendore për: shërbimet publike që ato ofrojnë; të drejtën e përdorimit të pronave 

publike vendore; dhënien e licencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin e 

dokumenteve të tjera, për të cilat ato kanë autoritet të plotë, me përjashtim të rasteve kur 

përcaktohet ndryshe me ligj. Bashkitë vendosin vetë për nivelin, mënyrën e mbledhjes dhe të 

administrimit të tarifave vendore, në përputhje me politikat dhe parimet e përgjithshme 

kombëtare të përcaktuara në ligjet në fuqi. 
 

Tabela e mëposhtme pasqyron të ardhurat nga tarifat për vitin 2017-2019, sipas llojit të 

shërbimeve që Bashkia Durres do të ofrojë për qytetaret, bizneset. Keto te ardhura ne vitin 

2017 perbejne 21% te totalit te te ardhurave ose 36% te te ardhurave nga burimet e veta.  

Parashikohet qe ne vitin 2017 rritja e te ardhurave  te jete me nje rritje 2.6% krahasuar me 

planin e vitit 2016. 
 

  
Plani 2017 Plani 2018 Plani 2019 

TE ARDHURA NGA TARIFAT/JOTATIMORE 517,280 532,960 551,711 

Ne % ndaj totalit 14% 15% 15% 

Ne % ndaj burimeve te veta 35% 35% 35% 

Tabela 22 Të ardhurat ne total nga tarifat për vitet 2017-2019  

Nese i referohemi struktures te te ardhurave nga tarifat, pjese e rendesishme jane te ardhurat 

nga tarifat e sherbimeve publike , te cilat zene 70% te totalit nga kjo kategori. 
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Grafiku ...Struktura e te ardhurave Jotatimore/tarifat, viti 2017 

 

Të ardhurat nga tarifa e sherbimeve publike  

 

Tarifës së sherbimeve publike i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, 

vendas ose të huaj, që banojnë/janë rezidentë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda 

territorit të Bashkisë Durres dhe njësive të saj administrative. 

Nivelet, baza e tarifave, kategoritë, nënkategoritë jane kompetence e plote e keshillit te 

bashkise. 

Ne tarifen e sherbimeve publike  përfshihen të gjitha shërbimet e ofruara nga Bashkia Durres 

të tilla si pastrimi dhe largimi i mbetjeve, ndricimi publik  dhe gjelberimi. 

Kriteri bazë për vendosjen e një tarife për shërbimin publik është kostoja e tij, dhe paguhet 

nga familjet apo bizneset të cilët kontribuojnë dhe e përfitojnë këtë shërbim. 

Keto tarifa administrohet nga Bashkia Durrës. Tarifimi për sherbimet bazohet në: vendodhjen 

(zonë urbane apo zonës rurale), në llojin e aktivitetit (tregti, shërbim, prodhim, profesion i 

lirë, fermer, aktivitet transporti, ndërtimi, karburanti, institucion, OJF, etj) dhe në statusin e 

subjektit (biznes i madh, biznes i vogel, institucion shtetëror, ambulant etj). 

 

Niveli i tarifave është planifikuar duke i ndarë në Zona A dhe B si për biznesin ashtu edhe për 

familjet, në mënyrë që të kemi një ngarkesë fiskale bazuar në elementët e kostos dhe të 

shërbimit që kryhet në secilën zonë.  

70%2%

5%
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Struktura e te ardhurave Jotatimore, viti 2017 
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publike
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Rritja e parashikuar e të ardhurave për vitin 2017, krahasuar me realizimin për vitin 2016 

bëhet duke u bazuar në një rritje të bazes takspaguese falë politikave fiskale lehtësuese, 

përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me takspaguesin, fokusimit në zona me 

kapacitete të pashfrytëzuara, si dhe sensibilizimin dhe trajtimin e biznesit si partner në 

dhënien e shërbimeve për komunitetin. 

 

Bazuar ne nivelet e tarifave sipas paketes fiskale te miratuar ne keshill, te ardhurat nga tarifa 

per sherbimet publike, jane sipas tabeles se meposhtme: 

 

 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Nga tarifat per sherbimet publike             
361,500  

           
370,300  

         
379,100  

Pastrimi dhe largimi i mbetjeve             
249,000  

           
256,000  

         
262,000  

Biznes  131,000 133,000 136,000 

Familje 118,000 123,000 126,000 

Ndricimi publik               
65,000  

             
66,000  

           
67,500  

Biznes  35,000 35,500 36,500 

Familje 30,000 30,500 31,000 

Gjelberimi               
47,500  

             
48,300  

           
49,600  

Biznes  35,500 36,000 37,000 

Familje 12,000 12,300 12,600 

Tabela 24 Të ardhurat nga tarifa e pastrimit dhe largimit te mbetjeve, vitet 2017-2019 në (000 lekë) 

 

Krahasuar me planin e vitit 2016, te ardhurat nga tarifat e sherbimeve publike ne vitin 2017 

do te rriten me 9.5%, ndersa sipas kategorive, te ardhurat nga tarifa e pastrimit dhe largimit te 

mbetjeve rriten me 10.6%, te ardhurat nga tarifa e gjelberimit rritet me 32% dhe te ardhurat 

nga tarifa e ndricimit publik ulet me 6%, per shkak te ndryshimit ( uljes ) te kesaj Tarife ne 

Njesite Administrative 

 

Niveli i tarifave qe do te aplikohet ne vitin 2017 do te jete i njëjtë me vitin e kaluar, si dhe 

është parashikuar lehtësi sociale prej 50% të nivelit të tarifave për pensionistë, invalidë dhe 

jetimë me efekt financiar  rreth 10,000 mije Lekë, si dhe lehtësi e plotë sociale për familjet 

përfituese të ndihmës ekonomike.  

 

Planifikimi i të ardhurave për vitin 2017 është me rritje krahasuar me planin dhe realizimin e 

vitit 2016, pasi parashikohet zgjerim i bazës së taksapaguesve, falë efiçensës së agjentit 

tatimor nëpërmjet shtrirjes së në gjithë terrenin, implementimit të një programi modern të 

kompjuterizuar qe mundëson ndajes në këste të pagesave dhe gjendet më afër taksapaguesit, 

si dhe bazuar në politikat sensibilizuese dhe ndërgjegjesuese mbi rëndësinë e shërbimit që 

jepet dhe cilësinë e tij. 
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Detyrimi për tarifat familjare për pastrim, ndriçim, gjelbërim për të gjithë taksapaguesit do të 

shlyhet në bazë mujore së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë tek Ndërmarrja 

Ujësjellës Kanalizime sh.a. Durres, në cilesinë e agjentit tatimor. Për shërbimin, agjenti do të 

mbajë përkatësisht 2% të shumës së arkëtuar, dhe do të kalojë çdo muaj në llogari të Bashkisë 

Durrës pjesën prej 98% te saj. Për të gjithë qytetarët ose taksapaguesit që nuk kanë 

marrëdhënie me UKD ose janë të parakorduar ende në sistemin e këtij institucioni detyrimet 

do të implementohen në sistem dhe pagesat do të bëhen në dy këste cdo 6 mujor.  

 
Grafik... Të ardhurat nga tarifa e sherbimeve publike (pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit), për vitin 2017 

 

 

Te ardhura (Shitje dhe dhenie me qera asete te bashkise) 

 

i. Dhenia me qira e aseteve 
 

Te ky zë parashikohen të ardhurat nga tarifat bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 

529, datë 8.6.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me 

qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar, Pasuritё qё jepen me 

qira janё ndёrtesat, trualli i lirë, trualli i lirё funksional (jo nёnndёrtesё), makineritё e pajisjet 

dhe linjat e prodhimit. 

Përllogaritja e qirasë bëhet në bazë të kontratave të nënshkruara nga Bashkia Durres me 

subjektet të cilat janë të interesuar të marrin me qira troje apo ndërtesa në pronësi të bashkisë. 

Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitin 2016  

parashikimi për vitet 2017-2019 është bërë si më poshtë: 

 

Te ardhura  V.2017 
(000 lekë) 

V.2018 
(000 lekë) 

V.2019 
(000 lekë) 

 
Nga qirate 

 
11,280 

 
11,190 

 
11,190 

Tabela 44 Të ardhurat nga dhenia me qera e aseteve të Bashkisë për 2017-2019 (000 lekë) 
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ii. Tarifat vendore për dhënien me qera dhe në përdorim të pyjeve dhe kullotave pronë 

e bashkisë 

Ne Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor", përcaktohet që objekt i 

këtij ligji është përcaktimi i rregullave të njëjta për marrëdhëniet, detyrat, të drejtat dhe 

përgjegjësitë e institucioneve shtetërore, organeve të pushtetit vendor, organizatave 

jofitimprurëse, pronarëve privatë dhe të biznesit, për ruajtjen, administrimin, menaxhimin dhe 

përdorimin e fondit pyjor kombëtar, të tokës pyjore dhe të burimeve natyrore e biologjike të 

tyre. Ky ligj rregullon edhe veprimtaritë mbrojtëse, shoqërore, ekoturistike dhe ekonomike që 

zhvillohen në fondin pyjor kombëtar dhe në burimet e tjera pyjore e jopyjore, në bazë të 

parimeve të mbarështimit të qëndrueshëm e shumëfunksional, të pasqyruara në strategjinë 

dhe politikat e zhvillimit të sektorit të pyjeve e kullotave, si dhe skemën e organizimit e të 

funksionimit të administratës së Shërbimit Pyjor Shqiptar, marrëdhëniet juridike, 

përgjegjësitë dhe detyrat e tij, për krijimin e një shërbimi pyjor të qëndrueshëm dhe 

profesional. 

 

Neni 19 "Dhënia në përdorim e fondit pyjor kombëtar" parashikon që pjesë jopyjore të fondit 

pyjor kombëtar mund të jepen në përdorim për veprimtari biznesi dhe për kryerjen e 

operacioneve hidrokarbure, gjeologjike e minerare, për gurore e kariera, pa cenuar vlerat dhe 

funksionet e tyre. 

 

Njësitë e qeverisjes vendore shpallin listën e vendeve ose të shesheve të fondit pyjor publik, 

ku mund të ushtrohen këto veprimtari për pyjet e veta.  

 

 

 

 

Dhënia në përdorim e pjesëve të fondit pyjor publik bëhet në bazë të kontratave. 

Tabela 44 Të ardhurat nga perdorimi i pronave publike për 2017-2019 (000 lekë) 

 

Te ardhura te tjera jo tatimore 

 

i. Nga Tarifat parkimi për mjetet e liçensuara, dhe tarifa për parkimin e automjeteve 
në vendparkime publike me pagesë 

 

Kjo tarife është e ndarë të dy lloje: 

Nr Te ardhurat Plan v.2016 Plan v.2017 Plan v.2018 Plan v.2019 

1 Nga Përdorimi i Pronave 
Publike 

9,697 9,750 9,800 9,800 
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 Tarifa e parkimit për bizneset që krijojne fluks automjetesh për shkak të ushtrimit të 

aktivitetit të tyre . Kjo tarifë është tabelore sipas paketës fiskale.  

 

 Tarifa për parkimin e automjeteve në vendparkime publike me pagesë. Tarifa në këtë 

rast planifikohet të administrohet dhe shlyhet bazuar në lejen dhe marrëveshjen 

kontraktuale ndërmjet subjektit dhe bashkise. 

Për bizneset ngarkohen mesatarisht 2,906 subjekte. Vlera totale e kesaj tarife për te dy 

kategoritë sipas numrit të bizneseve dhe realizimit mesatar ndër vite duke marë parasysh edhe 

mundësitë për rritjen e kësaj takse parashikohet që për vitin 2017 të arrijë vlerën 23,000 mije 

lekë me prespektivë për rritje dhe dy vitet e ardhshme. 

 

Nr Te ardhurat Plan  

v.2016 

Nr biznese Plan 

v.2017 

Plan  

v. 2018 

Plan  

v. 2019 

1 Nga Tarifa e parkimit të 

automjeteve 

16,600 2,906 23,000 25,000 28,000 

Tabela 33 Të ardhurat nga tarifa e parkimit për vitet 2017-2019 në (000 lekë) 

ii. Nga tarifa për leje dhe sherbim veteriner 

Tarifa për leje dhe shërbimi veterinar parashikon të ardhura nga tarifimi për vendosje vule 

nga veterineri i autorizuar pas verifikimit të mishit të bagëtive të therura ne vënde të 

aprovuara. 

Te ardhura Plan v. 2016 Plan v. 2017 Plan v.2018 Plan v.2019 

Nga Tarifa për leje dhe 

shërbim veterinar 

656 500 600 700 

Tabela 29 Te ardhurat nga Tarifa e shërbimit veterinar 

Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj tarife është sektori i shërbimit veterinar. 

iii. Nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit, autorizime 

Për dhënin e lejeve të transportit të udhëtarëve dhe të mallrave, në zbatim të udhëzimeve për 

transportin rrugor jane vendosur disa tarifa. Parashikohen të ardhura nga tarifat e miratuara 

nga Ministria e Financave, dhe që shlyhen nga subjekti me aktivitet transporti, që pajiset me 

liçensën dhe çertifikatën përkatëse për transport udhëtarësh ose mallrash.  

Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitin 2016  

parashikimi për vitet 2017-2019 është bërë si më poshtë: 

Emërtimi V.2017 
(000 lekë) 

V.2018 
(000 lekë) 

V.2019 
 (000 lekë) 

Tarifa për leje transporti 4,400 4,600 4,800 

  Tabela 32 Të ardhurat nga tarifa për dhënien e lejeve të transporti për vitet 2017-2019 në (000 lekë) 
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iv. Nga vertetime, autorizime,dokumenta te tjera 

Në këtë tarifë kemi parasysh shërbimet që ofrohen nga sektorët brenda bashkisë. 

Tabela 28 Të ardhurat nga tarifat e shërbimeve administrative për vitet 2017-2019 në (000 lekë) 

v. Tarifa per zenien e hapesirave publike 

Baza e taksës për zënie të hapsirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim 

nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Taksa llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit.  

Mbështetja ligjore : Ligji Nr.9632 , dt.30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i 

ndryshuar. Me ndryshimet e fundit në këtë ligj, u hoq kufizimi për nivelin e taksimit të 

hapësirës publike. Parashikimi i të ardhurave është bërë duke ju referuar planifikimit të vitit 

2016 dhe kapaciteteve të pashfrytëzuara në disa zona rurale. 

 

Duke ju referuar kapaciteteve tona dhe përvojës së deritanishme, te ardhurat nga  kjo tarifë jane 

ne ulje me 50% krahasuar me vitin 2016. Ndërsa tarifa për hapesirë publike për veprimtari 

ekonomike është planifikuar në 3,000 mije leke duke ju referuar edhe përvojës së deritanishme. 

Në total kjo tarifë shkon në 8,000 mije leke për vitin 2017. 

 

Emërtimi Plan v.2016 Plan v. 2017 Plan v. 2018 Plan v. 2019 

Tarifa Z.H.P 16,000 8,000 9,000 10,500 

Tabela 27 Te ardhurat nga Tarifa per zenien e hapesirave publike 

 

b) Tarifat e Plazheve Private 

 

Te ardhurat nga kjo tarife, për vitin 2016 referuar dhe VKM –se Nr.369 date 18.05.2016  ‚për 

miratimin e rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimatrisë së stacioneve të 

plazhit“, kane pasur një rritje të konsiderueshme dhe një menaxhim efektiv në sajë të të cilit u 

realizuan rreth 26,673 mije lekë të ardhura. Në vazhdim të punës për vitin 2017-2019 është 

parashikuar vazhdimësia dhe rritje e të ardhurave. 

 

Te ardhurat V.2017 (000 lekë) V.2018 (000 lekë) V.2019 (000 lekë) 

Nga Tarifa e  plazheve 

private 

33,000 35,000 38,000 

Tabela 28 Të ardhurat nga tarifat e plazheve private për vitet 2017-2019 në (000 lekë) 

 
c) Tarifa e Zënies së Hapësirave të Tregut Agrobujqësor 

 

Nr Emërtimi Plan v.2016 Plan v.2017 Plan v.2018 Plan v.2019 

1 Të ardhura nga Tarifa për 
Shërbime Administrative 

15,118 6,650 6,800 7,000 
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Në Bashkinë Durrës ushtrohet aktivitet tregëtar në hapësirën publike të tregut Agrobujqësor 

nga i cili sigurohen rreth 12,500 mije lekë të ardhura në vit, vlerë kjo fikse dhe e garantuar në 

vazhdimësi. 

 
Te ardhura 
(000/leke) 

V.2017 
(000 lekë) 

V.2018 
(000 lekë) 

V. 2019 
(000 lekë) 

Nga Tarifa e zenies se hapësirave 
te Tregut Agrobujqesor 

12,500 13,000 13,500 

Tabela .. Të ardhurat nga tarifa e zënies së hapësirave publike te tregut agrobujqesor për vitet 2017-2019  

 

Nga tarifa për shërbimin në institucione të arsimit, kultures, sportit, shërbimit social etj 

 

Sipas nenit 36 te ligjit 139/2015 pika 3, Bashkitë mund të krijojnë të ardhura nga veprimtaritë 

e tyre kulturore, sportive dhe të tjera, të përcaktuara me ligj. 

Të ardhurat nga këto tarifa në total 38,450 mijë lekë për vitin 2017 parashikohen kryesisht të 

mbulojnë kostot administrative të shërbimeve që kopshte e çerdhet realizojnë. Sektori i 

Financës është struktura përgjegjëse për vjeljen e tarifave të kopshteve dhe çerdhes 

Tabela 35 Të ardhurat nga veprimtaria e institucioneve ne vartesi  

 

Te ardhurat nga gjobat, ndihmat dhe donacionet 

Referuar ligjit 139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore”, neni 36, pika 2, Bashkitë krijojnë të 

ardhura nga gjobat, ndihmat ose donacionet. 

 

i. Të ardhurat nga kundravajtje administrative Gjobat) 

 

Gjobat bazohen në ligjin Nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”: 

Bazuar në Nenin 6.b, ”Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative parashikohen me akte 

të këshillit bashkiak, për shkelje që nuk janë parashikuar si të tilla në ligje të veçanta, që kanë 

lidhje me fushat e veprimtarisë së tyre në njësitë territoriale përkatëse, ku, sipas ligjit, 

ushtrojnë funksionet e veta”. 

Nr Te ardhura Plan v.2016 Plan v.2017 Plan v.2018 Plan v.2019 

I Nga Institucionet 32,833 38,450 38,970 39,321 

1 Të ardhura nga çerdhet 9,173 10,090 10,191 10,293 

2 Të ardhurat nga kopshtet 20,748 22,800 23,051 23,282 

3 Të ardhura nga konviktet 1,792 1,810 1,828 1,846 

4 Të ardhura nga Sporti dhe 
Kultura 

1,120 3,120 3,270 3,270 

5 Të ardhura nga Pallati 
Kultures 

- 630 630 630 
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Bazuar në Nenin 10, “Masa e dënimit me gjobë përcaktohet nga ligji, i cili ka parashikuar 

kundërvajtjen administrative. Masa e dënimit me gjobë mund të jetë fikse apo e përcaktuar 

me kufij minimalë dhe maksimalë. Në rastet kur kundërvajtjet administrative parashikohen në 

aktet e miratuara nga këshilli bashkiak, masa e dënimit përcaktohet në këto akte.   

Ky zë parashikon të ardhurat nga gjoba për mosshlyerje detyrimi në afate ligjore nga 

bizneset, gjoba nga kontrolle dhe inspektime tatimore, gjoba për kundravajtje administrative 

që mund të vendosen nga Policia Bashkiake, nga Inspektoriati Ndërtimit Vendor etj. 

Inspektorati Ndërtimor dhe Policia Bashkiake janë përgjegjëse për vjeljen e gjobave. 

 

Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitin 2016  

parashikimi për vitet 2017-2019 është bërë si më poshtë: 

 

Emërtimi V.2016 
(000/leke) 

V.2017 
(000 lekë) 

V.2018 
(000 lekë) 

V.2019 
(000 lekë) 

Gjoba inspektori ndërtimi, policia 
bashkiake 

12,000 11,000 10,000 10,000 

Tabela 44 Të ardhurat nga gjobat e Bashkisë për 2017-2019 (000 lekë) 

 

B. Të ardhurat nga burimet qendrore  
 

Ne te ardhurat nga burimet qendrore perfshihen transferta e pakushtezuar, transferta specifike dhe 

transfertat e kushtezuara. Niveli i transfertës së pakushtëzuara dhe të kushtëzuar për njësitë e 

vetëqeverisjes vendore përcaktohet çdo vit në ligjin e buxhetit të shtetit. 

 

 

 Burimet Qendrore Fakt 2015 I pritshmi 
2016 

Plan 2016 Plan 2017 

  Totali 2,010,199 2,715,013 3,005,483 2,839,405 
B.1 Transferta e Pakushtezuar 459,801 573.031 573,031 736.352 
B.2 Transferta Specifike 0 290.471 290,471 307.165 

B.3 Transferta e Kushtezuar 873,818 978.420 978.420 1.054.402 

B.4 Fonde nga  FZHR 676,580 1,163,562 1,163,562 741.486 

Tabela 45 Burimet qendrore për vitet 2017-2019 në (000 lekë) 

Per vitin 2017 nga burimet qendrore bashkia do te marre  2, 839,405 mije leke,. Pjesen me te 

madhe tek keto burime e ze transferta e kushtezuar  (37%). 
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Grafiku 15 Struktura e Burimeve qendrore për vitin 2017 në (000 lekë) 

 

B.1 Transferta e pakushtezuar 
 

Transferta e pakushtëzuar nga buxheti i shtetit është e ardhur për njësitë e qeverisjes vendore, e 

përfituar në formën e dhurimit pa kusht kthimi, pa interes, e cila përdoret për financimin e 

shpenzimeve për funksionet të njësive të qeverisjes vendore, të përcaktuara ne Ligjin  

nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.  

Formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar identifikon nevojat për shpenzime të 

bashkive duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e popullsisë për çdo njësi (që kap 

diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) dhe tek numri faktik i 

nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.   

Përveç ekualizimit të kostove që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e re e 

ndarjes së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të 

ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat 

mblidhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore 

qendrore. Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të 

vogël, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për pasuritë e 

paluajtshme të shitura nga personat juridikë.  

 

Viti 2016, eshte viti i parë i aplikimit të formulës së re dhe është  përdorur si një mekanizëm 

tranzitor që siguron që të gjitha njësitë e qeverisjes vendore do të marrin minimalisht 85% të 

transfertës që kanë marrë vitin e mëparshëm. 

 

Totali i transfertës së pakushtëzuar të alokuar në vitin 2017 për Bashkinë Durres parashikohet te 

jete 736.352 mijë lekë duke përbërë kështu 17 % të të ardhurave totale të bashkisë. Për vitet 

2018-2019 rritja e saj eshte mesatarisht me 2% cdo vit. 
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Në nenin 15 të ligjit 147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016” citohet që Bashkitë duhet të përdorin jo 

më pak se 40 për qind të transfertës së pakushtëzuar,  për investime publike. Transferta e 

pakushtezuar financon funksionet dhe kompetencat që janë transferuar në pushtetin vendor deri 

në vitin aktual. 

B.2 Transferta specifike sipas funksioneve 
 

Per funksionet e meposhtme transferta specifike ne vitin 2017 paraqitet me nje rritje prej 5,7% 

krahasuar me vitin 2016. 

 

Nr. Transferta Specifike/Funksionet Fakt 
v.2016 

Plan 
v.2017 

Plan 
v.2018 

Plan 
v.2019 

      

1 Arsimi parashkollor dhe baze  
 

153,525 161,327 164.554 167.845 

2 Arsimi  parauniversitar + konvikte 36,756 37.194 37.938 38.697 

3 Administrimi i pyjeve 1,226 1,769 1.804 1.840 

4 Ujitja dhe kullimi 36,497 39.920 40.718 41.533 

5 Sherbimi i mbrojtjes nga zjarri 39,466 43,495 44.365 45.252 

6 Rruget rurale 23,000 23,460 23.929 24.408 

  TOTALI 290,470 307.165 313.308 319.574 

 

Tabela 46 Transferta Specifike për vitin 2017-2019 në (000 lekë) 

 

Personeli në arsimin parashkollor dhe personeli mbeshtetes ne arsimin baze 

Në transfertën specifike të vitit 2017, Bashkisë Durres i akordohen  fonde për personelin edukativ 

dhe ndihmës të arsimit parashkollor (kopshte) dhe personelin ndihmes per shkollat 9 vjecare . 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe 

nënligjor në fuqi. Për arsimin parauniversitar për 2017 janë alokuar gjithsej 161.327 mijë lekë për 

paga dhe sigurime shoqërore. Shtohen 11 veta. Pra nr. i punonnjesve per vitin 2017 per kete 

funksion do te jete 263 veta (162 edukatore dhe punonjes ne QK femijeve + 11 punonjes te 

sherbimeve mbeshtetes ne arsimin parashkollor , 9 vjecar dhe QK femijeve) 

Arsimi parauniversitar dhe konviktet 

Në transfertën specifike të vitit 2017, Bashkise Durres i jane alokuar  fondet per shp. Personeli 

per punonjesit mbeshtetes të arsimit parauniversitar (nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional) 

dhe fonde per paga sigurime shoqerore e shp. Operative per konviktetet. personelin e konvikteve. 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe 

nënligjor në fuqi.  Fondi i alokuar për këtë funksion për 2017 është 37.194 mijë lekë.  
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Administrimi i pyjeve 

Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjese 

fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Standardet 

dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në 

fuqi. Fondi i alokuar për këtë funksion për 2017 është 1.769 mijë lekë.  

Ujitja dhe Kullimi 

Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë 

pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Fondi i 

alokuar për këtë funksion për 2017 është 39.920 mijë lekë. Shtohen 2 veta  

Sherbimi i mbrojtjes nga zjarri  

Në transfertën specifike te vitit 2016, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe 

Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si 

dhe shpenzimet operative. Shuma e alokuar per vitin 2017 është 43.495 mijë lekë,eshte 

parashikuar nje shtese punonjesish prej 5 vetash. 

 

Rruget rurale  

Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në 

bashki. Për këtë funksion për vitin 2017 janë akorduar 23.460 mijë lekë. 

 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimeve specifike do të bëhen në përputhje me kuadrin 

ligjor dhe nënligjor në fuqi. 

B.3 Fondi i Zhvillimit te Rajoneve(FZHR) 
 

Njësitë e qeverisjes vendore, përfitojnë fonde nga Buxheti i Shtetit nëpërmjet Fondit për 

Zhvillimin e Rajoneve. Ky fond përfitohet për financimin e projekteve për të cilat aplikojnë 

njësitë e qeverisjes vendore, në fushat e infrastrukturës rrugore vendore, arsimit, shëndetësisë, 

kulturës, etj.  

Aplikimi për fonde bëhet pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit për objektet e infrastrukturës 

rrugore dhe shërbimeve publike dhe pranë Ministrive të Linjës për fushat e tjera si arsimi, kultura 

etj.  

Projektet miratohen nga Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve, mbi bazën e politikave dhe 

programeve të zhvillimit të rajoneve të Shqipërisë i cili përcakton edhe masën e 

kontributit/bashkëfinancimit nga njësitë e qeverisjes vendore. Komiteti merr vendime bazuar në 

raportet e sekretariateve teknike të Ministrive të Linjës, të cilat bëjnë vlerësimin tekniko-

ekonomik dhe listimin e projekteve të propozuara nga njësitë e qeverisjes vendore, bazuar në 

VKM nr.135, datë 03.02.2010 për “Përcaktimin e kritereve për ndarjen e Fondit për Zhvillimin e 

Rajoneve”.  

Bashkise Durres, për vitin 2017, do ti akordohen 741.486 mijë lekë nga FZHR per objektet qe 

jane fituar ne vitin 2016 dhe jane planifikuar  me 2 vite financim 2016-2017 e konkretisht: 
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Nr. P Objekti 000/leke 

1. P1 Sistemi gjeoportal lokal, WebGis per Bashkine Durres 4.500 

2. P7 Plarforma multifunksionale e informacionit per turistet dhe qytetaret 

permes Web, infokiosk dhe aplikacion mobile 

12.000 

3. P3 Rehabilitim i sheshit publik prane Mazoleumit 199.906 

4. P3 Rikualifikim i hapesirave ne te dyja anet e rruges Pavaresia (loti II) 85.600 

5. P3 Ndertim rruges mbi kanalin K-192, trotuar dhe ndricimi (segmenti nga 

ish baza e Hekurudhes deri ne stacionin Iliria Plazh, loti II) 

75.000 

6. P3 Rivitalizimi sheshit publik para hyrjes se Portit 292.500 

7. P4 Ndertim shkolla 9 vjecare M.Kaculini 71.980 

  TOTALI 741.486 

Tabela: Objekte qe do financohen nga FZHR per vitin 2017 

 

 

B.4 Transferta e kushtëzuar 
 

Transferta e kushtëzuar per vitin 2017 përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit 

të Gjendjes Civile (26.951mijë lekë), Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (3.156 mijë lekë), 

fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe Përsonat me Aftësi të 

Kufizuar (981.127 mije leke), bursat e konviktoreve (19.000 mije leke), transporti nxenesve dhe 

mesuesve (24.168 mije leke) 

 

 

Nr LLOJET E TE ARDHURAVE Fakt v.2015 Plani v.2016 Plani v.2017 

D Transferta e kushtezuar 873.818 978.420 1.054.402 

1 Gjendja Civile 50.256 18.402 26.951 

2 QKB 3.304 3.024 3.156 

3 Sherbimi Social 811.530 913.967 981.127 

4 Bursat per konviktoret 8.728 18.859 19.000 

5 Transporti  nxenesve dhe mesuesve - 24.168 24.168 

Tabela 47 Transferta e kushtezuar për vitin 2017në (000 lekë) 
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II. Shpenzimet e Bashkisë për vitin 2017-2019 
 

Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2017 është 4.329.675 mijë lekë. Gjatë vitit 2017, përmes 

këtyre shpenzimeve të planifikuara, Bashkia e Durresit synon të punojë duke iu përgjigjur 

detyrimeve dhe funksioneve të përcaktuara me ligj.1 

 
 Ne mije leke 

neNr.Prog Programet Plan 
v.2017 

P.1 Planifikim, Menaxhim, Administrim 396.314 

P.2 Sherbimet Publike  568.541 

P.3 Infrastruktura rrugore dhe Transporti 
publik 

1.249.489 

P.4 Arsimi parashkollor dhe parauniversitar 608.567 

P.5 Strehimi dhe Shërbimet sociale 1.129.138 

P.6 Kultura,Rinia Sportet,Turizmi 182.480 

P.7 Zhvillimi ekonomik vendor dhe territorit 47.267 

P.8 
 

Bujqesia , zhvillimi rural,pyjet, kullotat 41.689 

P.9 Mbrojtja dhe siguria publike 46.190 

 Fondi rezerve dhe kontigjenca 60.000 

 TOTALI 4.329.675 

 
Tabela 1: Shpenzimet totale të Bashkisë Durres sipas programeve buxhetore për vitin 2017 në (000 lek) 

 

 

Me poshte eshte paraqitur detajimi i buxhetit te programit sipas klasifikimit ekonomik dhe 

burimeve te financimit per vitin 2017 

 

 

 

 

 

 
                                                             
 

 

1 Ne anekset e buxhetit eshte lista e plote e programeve dhe Funksioneve per cdo program 



 

P 
Programet 
buxhetore 

Sipas Klasifikimit Ekonomik Sipas Burimeve te Financimit 

Paga&Sig
urime 

Operativ
e 

Subvencio
ne&Trans

ferta 
Investime 

Totali 
v.2017 

Transfer
ta e 
Pakusht
ezuar 

Te 
ardhurat 
Taksa&Jot
atimore 

Transfer
ta 

Specifik
e 

Nga 
Donator

e 

Transferta 
e 

Kushtezua
r 

Totali 
v.2017 

P1 
Planifikim 
Manaxhim 
Administrim 

304,847 58,572 13,500 19,395 396,314 247,629 118,578     30,107 396,314 

P2 Shërbimet publike 306,975 210,863 367 50,336 568,541 301,135 267,406       568,541 

P3 
Infrastruktura 
rrugore dhe 
transporti publik 

53,659 13,875 - 1,181,955 1,249,489 37,012 536,011 23,460 653,006   1,249,489 

P4 
Arsimi 
parashkollor & 
parauniversitar  

232,951 158,156 - 217,460 608,567 55,674 239,224 198,521 71,980 43,168 608,567 

P5 
Strehimi dhe 
Shërbimet sociale 

20,263 15,700 986,475 106,700 1,129,138 22,171 125,840     981,127 1,129,138 

P6 Kultura,sporte 60,111 81,061 - 41,308 182,480 68,612 113,868       182,480 

P7 
Zhvillimi 
ekonomik vendor  

0 24,711 1,056 21,500 47,267 4,119 26,649   16,500   47,268 

P8 
Bujqesia , zhvillimi 
rural, pyjet, 
kullotat 

14,117 27,572     41,689   - 41,689     41,689 

P9 
Mbrojtja dhe 
siguria publike 

38,979 4,516 2,695   46,190   2,695 43,495     46,190 

  Fondi rezervë         40,000   40,000       40,000 

  
Fondi i 
Kontigjencës 

        20,000   20,000       20,000 

  
TOTAL I 

SHPENZIMEVE 
1,031,902 595,026 1,004,093 1,638,654 4,329,675 736,352 1,490,270 307,165 741,486 1,054,402 4,329,675 

Tabela....Totali i Shpenzimeve per cdo program sipas klasifikimit ekonomik dhe burimeve te financimit, viti 2017 (000/leke) 
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Pjesa me e madhe e fondeve shkon per programin e Infrastruktures Rrugore dhe kryesisht per 

rikualifikimet dhe sistemimet e shesheve dhe rrugeve(29%) dhe me pas per programin e 

Strehimit dhe Sherbimet Sociale(26%). 
 

Grafiku....Struktura e totalit te Shpenzimeve per cdo program, viti 2017 

 

Do te perfitojne mesatarisht si bashki 1,664 leke/banor Investime ne Infrastrukturen Rrugore, ku 

NjA Ishem ka mesataren me te larte per banor te perfitimit (2,774 leke /banor) 
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Sipas klasifikimit ekonomik pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene investimet me 38%. 
 

 

 

Grafiku....Struktura e totalit te Shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik, viti 2017 

 

Me poshte ne menyre analitike paraqitet cdo program sipas qellimeve, objektivave, aktiviteteve 

dhe kostos per cdo aktivitet.  
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PROGRAMET E ZHVILLIMIT TË BASHKISË 

P1. Planifikim Manaxhim Administrim 

 

Programi i administratës vendore përcakton menaxhimin dhe mbështetjen administrative për 

programet e punës. Struktura menaxhuese e Bashkise eshte pershtatur ne funksion te fushave 

kryesore te sherbimeve te percaktuara ne ligjin 139/2015. Domosdoshmeri mbetet zhvillimi i 

kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet per te mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe 

zbatimin e politikave dhe zbatimin e kuadrit ligjor. Ne kete program perfshihet Funksioni i 

Administrata Vendore dhe Funksionimi i admnistratave qe mbeshteten me burime te kushtezuara 

si Gjendja Civile dhe QKB. 

Qellimi i programit: Krijimi i një strukture menaxhuese cilësore në funksion të zbatimit te 

qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Durres për orfrimin e shërbimeve cilesore ndaj 

qytetarëve. 

 Rekrutimi i punonjesve mbi bazen e kerkesave ligjore 

 Trajnimit ne vazhdimesi per zbatim te detyrave funksionale 

 Kushte optimale pune per punonjesit 
 

 

 

 

Objektivat dhe Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2017 jane si  me poshte :
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P1.1. Funksioni 1 : Administrata vendore v.2017 

Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

P.F1.O1.Burime njerezore 
te trajnuara dhe te 
kualifikuara per kryerjen e 
funksioneve 

nr. Punonjesve sipas 
struktures  

ka 316 punonjes,  nuk do te kete shtese 
personeli  

P1.F1.01.A1. shpenzimet e personelit te administrates se 
Bashkise 

285,486 

  P1.F1.01.A2. Rekrutimi I burimeve njerezore  
120 

  P1.F1.01.A3. Trajnimi I burimeve njerezore te Bashkise 
Durres(ofrohet nga ASPA) 

0 

P1.F1.O2 Te siguroje  
sherbimet mbeshtetetese 
per mirefunksionimin e 
administrates se Bashkise 

Nr. dhe  llojet e 
sherbimeve 
mbeshtetese  

Keto sherbime kryhen 
ne baze te kontratave 

Do te vazhdoje likujdimi I 
kontratave 

P1.F1.O2.A1. Mbeshtetja dhe ofrimi I sherbimeve nga te trete 
per funksionimin e administrates te Bashkise 
Durres(energji,uje,telefon,sherbim postar) 

10,540 

      P1.F1.O2.A2. Sherbim me kancelari dhe shtypshkrime per 
Administraten  e Bashkise Durres 6,120 

      P1.F1.O2.A3. Sherbimi higjeno-sanitar per administraten e 
Bashkise Durres 300 

      P1.F1.O2.A4. Sherbime mbeshtetese baze te mirembajtjes 
(materiale hidraulike,elektrike,dhe paisje te tjera 
shtese) 

200 

nr.automjeteve      P1.F1.O2.A5. Mbeshtetje dhe ofrim I sherbimit te transportit 
per funksionimin e administrates se Bashkise 
Durres. 

4,221 

      P1.F1.O2.A6. Mbeshtetje dhe ofrim I sherbimit te mirembajtjes 
se mjeteve te transportit per administraten e 
Bashkise Durres. 

470 

      P1.F1.O2.A7. Likuidim taksa qarkullimi,detyrime te trasheguara 
nga ish komunat nder vite. 272 

      P1.F1.O2.A8. Likuidim I taksave dhe detyrimeve per mjete te 
transportit te administrates se Bashkise 
Durres(sigurimi,kolaudimi dhe pagesa e takses se 
qarkullimit per mjetet e transportit) 

659 

      P1.F1.O2.A9. Udhetime e dieta per administraten vendore ne 
funksion te kryerjes se sherbimeve ne pune 2,000 

      P1.F1.O2.A10. Organizimi I pritjeve te perfaqesuesve te 
institucioneve vendase dhe te huaja dhe 
udhetime jashte shtetit. 

1,000 
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      P1.F1.O2.A11. Blerje dhurata per personalitete dhe delegacione 
te huaja. 

150 

      P1.F1.O2.A12. Mirembajtje e godinave dhe pajisjeve te zyrave 
administrative te Bashkise 
Durres(kondicionere,grila,dyer,dritare,gjeneratore 
etj) 

100 

      P1.F1.O2.A13. Blerje pajisje  per administraten e Bashkise 
Durres. 1,000 

      P1.F1.O2.A14. Sherbimi I mirembajtjes per godinat 
administrative te Bashkise (furnizim me materiale 
elektrike, hidraulike etj.) 

200 

Nr.godinave   Sigurim i 9 
(nente)objekteve  dhe 
inventarit ekonomik 
te tyre  

Sigurimi i 
13(trembedhjete)  
objekteve  (shtohen 4 
NJA)  

P1.F1.O2.A15. Sigurimi I ndertesave te Bashkise Durres dhe 
inventarit te tyre ekonomik. 

540 

nr. I uniformave Gjate vitit 2016 nuk 
jane furnizuar 

Do te pajisen me 
uniforma te reja 20  
police bashkiak 

P1.F1.O2.A16. Paisje me Uniforma per Policine Bashkiake. 
1,000 

nr.aplikimeve per 
certifikate pronesie 

9 aplikime te reja  813 aplikime per 
certifikate pronesie te 
pronave te Bashkise 

P1.F1.O2.A17.  Regjistrimi I pronave te transferuara ne pronesi 
te Bashkise Durres. 3,252 

Sherbim interneti me 
gjeresi te 
brezit(shpejtesia, fuqi 
ne shkarkim dhe 
ngarkim te 
dokumentacionit) 

Sherbim interneti ne 
Bashki dhe NJA 

Shtohet sherbim 
interneti ne sektorin e 
hartografise  Rritje e 
kapacitetit 20% per 
njesite administrative  

P1.F1.O2.A18. Sherbim interneti per Institucionin e Bashkise 
Durres. 

600 

Infrastruktura fizike 
(hardware)TIK 

Nevoje per 
permiresim te 
infrastruktures TIK 

Infrastrukture 
funksionale te pajisjeve 
informatike 

P1.F1.O2.A19. Mirembajtje pajisje informatike. 
400 

P1.F1.O2.A20. Blerje pajisje te Teknologjise se Informacionit dhe 
Komunikimit(TIK). 

2,700 

Nr. Sherbimeve 
interaktive te ofruara  

Eshte i nevojshem 
azhornimi i faqes web  

Nje faqe web  
informuese dhe qe ofron 
sherbim nderveprues per 
vizitorin  

P1.F1.O2.A21. mirembajtja e faqes zyrtare te bashkise 
www.durres.gov.al dhe module te integruara te 
saj. 

200 

Sistemi informatik 
software Oracle E-
business Suite 
Financial Applications 
11i 

Mungojne sherbimet 
e mirmbajtjes 
parandaluese, te 
riparimit dhe 
azhornimit te 
moduleve te sistemit 

Mirembajtje 
parandaluese, sherbime 
riparimi dhe azhornim i 
moduleve te sistemit 

P1.F1.O2.A22. Mirembajtje e sistemin informatik  software 
Oracle -E-Business Suite Finanancal 
Applications11i. 

2,400 

  Mungon arkiva 
digitale 

Arkive e digitalizuar ne 
Bashki dhe 5 NJA 

P1.F1.O2.A23. Dixhitalizimi I arkives se Bashkise dhe njesive 
administrative ne kuader te projektit"Shqiperia 
dixhitale" (financohet nga AZRT) 

0 
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Nr. zyrave me qera  Rajoni nr. 3 
funksionon ne nje 
ambient privat 

  P1.F1.O2.A24. Qera per zyrat e rajonit nr.3 
1,100 

Nr.kamerave Sistem survejimi i 
amortizuar dhe i 
pamjaftueshem  

Sistem survejimimi me 
kamera i qendrueshem 

P1.F1.O2.A25. Vendosje e sistemit te survejimit me kamera CCTV 

250 

Nr. godinave pajisur 
me mjete kunder 
zjarrit  

  Kolaudimi dhe pajisja me 
mjete te mbrojtjes nga  
zjarri  te 12 godinave 

P1.F1.O2.A26. Paisja dhe kolaudimii i godines  Bashkise dhe NJA 
per mbrojtjen kunder zjarrit 187 

Nr.godinave ne 
pronesi te Bashkise te 
dhena me qera  

    P1.F1.O2.A27. Taksa e pasurise se objekteve ne pronesi te 
Bashise qe jepen me qera. 1,301 

nr.familjeve qe kane 
kontrate me KUD 

Aktualisht UKD Durres 
realizon vjeljen e 
taksave per 27 mije 
familje 

Vjelje e takses se  
popullates per 30 mije 
familje 

P1.F1.O2.A28. Pagese e  UKDurres si agjent tatimor (2%)  per 
vjeljen e taksave  te popullates 

2,500 

P1.F1.O3.  Te siguroje 
anetaresimin e Bashkise 
ne organizata sipas 
menyres se percaktuar  
me ligj. 

      P1.F1.O3.A29 Kuota anetaresimit ne Shoqaten e Bashkive 
2,000 

      P1.F1.O3.A30 Kuota e anetaresise se Bashkise  Keshillin e Qarkut 
Durres 3,000 

P1.F1.O4.  Te siguroje 
funksionimin e 
komisioneve, keshillave te 
krijuara sipas ligjit   ne 
mbeshtetje te 
veprimtarise te Bashkise 
Durres 

Nr.anetareve ne 
keshill dhe 
mbledhjeve 

  5 anetare /12 mbledhje 
ne vit 

P1.F1.O4.A31 Mbeshtetje per funksionimin e keshillit te dhenies 
titujve vendore te nderit. 360 

  7 anetare /12 mbledhje 
ne vit 

P1.F1.O4.A32 Mbeshtetje per funksionimin e keshillit te dhenies  
se licencave. 546 

Nr.anetareve te KB 
dhe nr. Kryepleqve  

  51 anetare KB dhe 39 
kryepleq 

P1.F1.O4.A33 Mbeshtetje per funksionimin e organeve te 
zgjedhura vendore(Keshilli i  Bashkise dhe 
Kryepleqte) 

12,731 

P1.F1.O5. Te realizoje 
likujdimin plote te 
detyrimeve te trasheguara 
qe  rrjedhin nga vendimet 
gjyqsore  

nr. Vendimeve 
gjyqsore 

Gjate vitit 2016 jane 
likujduar  4 vendime 
gjyqsore per largim 
nga puna me nje 
shume totale  1852  
mije leke 

Do te likujdohen 2  
vendime gjyqsore per 
shperblim per largim nga 
puna: Cel Vakaj  dhe 
Gentian Karruli. 

P1.F1.O5.A34 Likujdim I detyrimeve qe rrjedhin nga v.gjyqsore 

3,000 

P1.F1.O5. Te realizoje 
funksionet e deleguara  

      P1.F1.O5.A35  Sherbimet e deleguara te QKR dhe Gjendje 
Civile(paga,sigurime dhe shpenzime operative) 

19,607 

  
      P1.F1 Totali v.2017 396.314 

Shpenzimet korente(paga dhe operative,etj) rriten me 2% . Do te investohet ne vleren 5,000 mije leke per 
mobilimin e zyrave te bashkise  
 

Totali v.2018 
389.397 

 Shpenzimet korente (paga dhe operative, etj) rriten me 2%. Do te investohet ne vleren 5,000 mje leke per 
blerjen e paisjeve TIK.  
 

Totali v.2019 
 397.025 



 

Buxhetimi i Programit te  Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim,Administrim) 

Për realizimin të aktiviteteve të Programit: Planifikim, Menaxhimit dhe Administrimit vendor 

planifikohet buxheti me vlerë totale 396.314 mijë lekë per vitin 2017 dhe kryesisht per funksionin 

e vetem qe perfshin programi _Administraten vendore. Per  vitet e tjera rritja per shpenzimet 

korrente eshte 2% , kurse fondet per investime jane nga 5.000 mije leke per sejcilin nga vitet 

2018,2019 dhe jane per blerje pajisje. 

          Ne mije leke 

Progranet dhe Funksionet Vitet Totali 
Paga& 
sigurime Operative 

 
transferta Investime 

P1_ Planifikim, 
Menaxhim, 
Administrim 

F1_Administrata 
Vendore 

 

v.2017 396.314 304.847 58.572 13.500 19.395 

v.2018 389.397 310.944 59.743 13.710 5.000 

v.2019 397.025 317.163 60.938 13.924 5.000 
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Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2017 eshte si  me poshte: 

  F1. ADMINISTRATA  VENDORE PLANI VITI 2017 
 

 

Pershkrimi aktiviteteve 
paga&sig
urime 

Shpenzim
e 
operative 

transfe
rta 

investim
e  

Kosto 
vjetore 
(000/lek
e) 

P1.F1.01.A1. 
Shpenzimet e personelit te administrates se 
Bashkise 

285,486   0   285,486 

P1.F1.01.A2. Rekrutimi I burimeve njerezore  0 120 0   120 

P1.F1.01.A3. 
Trajnimi I burimeve njerezore te Bashkise 
Durres(ofrohet nga ASPA) 

0   0   0 

P1.F1.O2.A1. 

Mbeshtetja dhe ofrimi I sherbimeve nga te 
trete per funksionimin e administrates te 
Bashkise Durres(energji,uje,telefon,sherbim 
postar) 

0 10,540 0   10,540 

P1.F1.O2.A2. 
Sherbim me kancelari dhe shtypshkrime per 
Administraten  e Bashkise Durres 

0 6,120 0   6,120 

P1.F1.O2.A3. 
Sherbimi higjeno-sanitar per administraten e 
Bashkise Durres 

0 300 0   300 

P1.F1.O2.A4. 
Sherbime mbeshtetese baze te mirembajtjes 
(materiale hidraulike,elektrike,dhe paisje te 
tjera shtese) 

0 200 0   200 

P1.F1.O2.A5. 
Mbeshtetje dhe ofrim I sherbimit te transportit 
per funksionimin e administrates se Bashkise 
Durres. 

0 4,221 0   4,221 

P1.F1.O2.A6. 
Mbeshtetje dhe ofrim I sherbimit te 
mirembajtjes se mjeteve te transportit per 
administraten e Bashkise Durres. 

0 470 0   470 

P1.F1.O2.A7. 
Likuidim taksa qarkullimi,detyrime te 
trasheguara nga ish komunat nder vite. 

0 272 0   272 

P1.F1.O2.A8. 

Likuidim I taksave dhe detyrimeve per mjete te 
transportit te administrates se Bashkise 
Durres(sigurimi,kolaudimi dhe pagesa e takses 
se qarkullimit per mjetet e transportit) 

0 659 0   659 

P1.F1.O2.A9. 
Udhetime e dieta per administraten vendore 
ne funksion te kryerjes se sherbimeve ne pune 

0 2,000 0   2,000 

P1.F1.O2.A10. 
Organizimi I pritjeve te perfaqesuesve te 
institucioneve vendase dhe te huaja dhe 
udhetime jashte shtetit. 

0 1,000 0   1,000 

P1.F1.O2.A11. 
Blerje dhurata per personalitete dhe 
delegacione te huaja. 

0 150 0   150 

P1.F1.O2.A12. 

Mirembajtje e godinave dhe pajisjeve te zyrave 
administrative te Bashkise 
Durres(kondicionere,grila,dyer,dritare,gjenerat
ore etj) 

0 100 0   100 

P1.F1.O2.A13. 
Blerje pajisje  per administraten e Bashkise 
Durres. 

0   0 1,000 1,000 

P1.F1.O2.A14. 
Sherbimi I mirembajtjes per godinat 
administrative te Bashkise (furnizim me 
materiale elektrike, hidraulike etj.) 

0 200 0   200 



 
 
 

57 
 
 

P1.F1.O2.A15. 
Sigurimi I ndertesave te Bashkise Durres dhe 
inventarit te tyre ekonomik. 

0 540 0   540 

P1.F1.O2.A16. Paisje me Uniforma per Policine Bashkiake. 0 1,000 0   1,000 

P1.F1.O2.A17. 
 Regjistrimi I pronave te transferuara ne 
pronesi te Bashkise Durres. 

0 3,252 0   3,252 

P1.F1.O2.A18. 
Sherbim interneti per Institucionin e Bashkise 
Durres. 

0 600 0   600 

P1.F1.O2.A19. Mirembajtje pajisje informatike. 0 400 0   400 

P1.F1.O2.A20. 
Blerje pajisje te Teknologjise se Informacionit 
dhe Komunikimit(TIK). 

0   0 2,700 2,700 

P1.F1.O2.A21. 
mirembajtja e faqes zyrtare te bashkise 
www.durres.gov.al dhe module te integruara 
te saj. 

0 200 0   200 

P1.F1.O2.A22. 
Mirembajtje e sistemin informatik  software 
Oracle -E-Business Suite Finanancal 
Applications11i. 

0 2,400 0   2,400 

P1.F1.O2.A23. 
Dixhitalizimi I arkives se Bashkise dhe njesive 
administrative ne kuader te projektit"Shqiperia 
dixhitale" (financohet nga AZRT) 

0   0   0 

P1.F1.O2.A24. Qera per zyrat e rajonit nr.3 0 1,100 0   1,100 

P1.F1.O2.A25. 
Vendosje e sistemit te survejimit me kamera 
CCTV 

0   0 250 250 

P1.F1.O2.A26. 
Paisja dhe kolaudimii i godines  Bashkise dhe 
NJA per mbrojtjen kunder zjarrit 

0 40 0 147 187 

P1.F1.O2.A27. 
Taksa e pasurise se objekteve ne pronesi te 
Bashise qe jepen me qera. 

0 1,301 0   1,301 

P1.F1.O2.A28. 
Pagese e  UKDurres si agjent tatimor (2%)  per 
vjeljen e taksave  te popullates 

0 2,500 0   2,500 

P1.F1.O2.A29 Rikonstruksion i godines se Bashkise 0 
  

15,928 15,928 

P1.F1.O3.A.30 Kuota anetaresimit ne Shoqaten e Bashkive 0 2,000 0   2,000 

P1.F1.O3.A31 
Kuota e anetaresise se Bashkise  Keshillin e 
Qarkut Durres 

0   3,000   3,000 

P1.F1.O4.A32 
Mbeshtetje per funksionimin e keshillit te 
dhenies titujve vendore te nderit. 

0 360 0   360 

P1.F1.O4.A33 
Mbeshtetje per funksionimin e keshillit te 
dhenies  se licencave. 

0 546 0   546 

P1.F1.O4.A34 
Mbeshtetje per funksionimin e organeve te 
zgjedhura vendore(Keshilli i  Bashkise dhe 
Kryepleqte) 

0 12,731 0   12,731 

P1.F1.O4.A35 
Likujdim I detyrimeve qe rrjedhin nga 
v.gjyqsore 

0 3,000 0   3,000 

P1.F1.O4.A36 
Sherbimet e deleguara te QKR dhe Gjendje 
Civile(paga,sigurime dhe shpenzime operative) 

19,357 250 0   19,607 

P1.F1 Totali v.2017 304.487  58,572 3,000 19.395 396,314 



 
 
 

58 
 
 

 

P2. Sherbimet Publike  

Përshkrimi i programit   

Bashkia i administron sherbimet publike nepermjet NSHK , NKPlazh dhe me sipermarrje 

private. Ky program përmbledh disa nga funksionet e veta të bashkisë, të cilat  përmbajnë 

shërbimet më jetike për komunitetin siç janë: mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve 

urbane, mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e 

banuara, ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike, shërbimi i dekorit publik 

dhe  ndriçimi i mjediseve publike.  

Megjithese pjese e ketij programi jane dhe sherbime te tjera, si sigurimi në nivel vendor të 

masave për  mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; sigurimi në nivel vendor të 

mbrojtjes nga ndotja akustike; zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel 

vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit, bashkia nuk ka planifikuar shpenzime per 

keto funksione. Pra, mungojne strukturat dhe fondet per aktivitetet mjedisore   

 

Politikat e programit 

 

Bashkia synon ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore dhe konform legjislacionit 

të shërbimeve publike në të gjithë qytetin, për të siguruar një qytet të mirëshërbyer në 

infrastrukturë publike. 

Politika Strategjike III: Durresi per qytetarin 

 Objektivi 4.2 Permiresimi i infrastruktures fizike ekzistuese nepermjet 

Masa 4: Permiresimi i infrastruktures te sistemit te ujit te pijshem, ujrave te 

ndotura, ujrave te bardha ne te gjithe territorin e bashkise 

Masa 9: Permirresimi i ndricimit rrugor ne te gjithe bashkine 

 Objektivi 5. Mbrojtja dhe zhvillimi i mjedisit me ndikim te drejtperdrejte ne 

ekonomine lokale: 

Masa 1. Menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane, dhe finalizimi i vendepozitimit te 

ri te mbetjeve. 

Masa 2. Shtimi i siperfaqeve te gjelberta ne zonat ekzistuese si dhe ne lagjet e reja qe 

do te konsolidohen 

Masa 1. Rehabilitimi i kurores se qytetit pasurimi i saj ( Kodra e Kallmit) 



 

P2: SHERBIMET PUBLIKE 

P2. Funksioni 1 : Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve te ngurta shtepiake 

Kosto vjetore 
(000/leke) 

Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 

P2.F1.O1_Mbulimi me 
sherbim nga NSHK I 
territorit te Bashkise 

Numri  
punonjesve 
administrative 
te NSHK                                                                                                                                                                                                                      

Ne Bashki per ofrimin e 
sherbimit funksionon 
Ndermarrja e Sherbimeve 
Komunale e cila mbulon 
me sherbim Nja Durres, 
NjA Sukth, Katundi I Ri 
dhe Manez. Ka nje 
administrate prej 19 
vetash 

NSHK do te vazhdoje te 
kete kete strukture 
administrative prej 19 
punonjes.Do te vazhdoje 
qe NSHK te mbuloje me 
sherbim 3 Njesi 
Administrative me te 
njejten  strukture 

P2.F1.O1.A1 Pagat dhe sigurimet per 
administraten e NKSH 

                 
17.167  

  

Nr.puntoreve 
per pastrimin e 
qytetit  

215 puntore jane per 
sherbimin e pastrimit ne 
qytet  

Do te kete te njejten nr. 
me 2016 

P2.F1.O1.A2 Pagat dhe sigurimet per 
puntoret qe pastrojne 
qytetin 

              
122.698  

  

Nr.puntoreve 
per pastrimin e 
3 NJA 

27 puntore jane per 
pastrimin e  3 NJA 

Do te kete te njejten nr. 
me 2016 

P2.F1.O1.A3 Pagat dhe sigurimet per 
puntoret qe pastrojne 
3NJA 

                 
15.576  

  

Siperfaqe qe 
fshihet, 
mirembahe, 
lahet ne qytet , 
ton mbetje qe 
evadohen  

Ne qytet: siperfaqja  qe 
mirembahet 1,631,348 
m2, mirembahet ne 
menyre alternative 100%,   
Larje e rrugeve dhe 
shesheve realizohet 
mesatarisht 200 dite ne  
vit dhe mbulon   30% te 
siperfaqeve .  Evadohen 
102 ton/dite  mbetje 
urbane  , 46000 ton ne vit                           

Do te vazhdoje te 
fshihen me krahe 82% e 
siperfaqes dhe 
mirembahen gjithsej 
1,613,348 m2. Evadohen 
48000 ton ne vit  

P2.F1.O1.A4 Shpenzime te tjera per 
pastrimin, evadimin e 
mbetjeve ne qytet 

                 
43.986  



 
 
 

60 
 
 

  

Siperfaqe qe 
fshihet, 
mirembahe, 
lahet ne qytet , 
ton mbetje qe 
evadohen ne  

Ne NJA Sukth, Katund i ri, 
Manez  fshihen 500,000 
m2 siperfaqe dhe 
mirembahen  cdo dite 
46% e siperfaqes.'-Ne 
Sukth cdo dite largohen 
22 ton mbetje.                                                
'- Ne katundin e Ri 
mblidhen dhe largohen 
ne landfill cdo dite 4 ton 
mbetje.                                                                
'-Ne Manez Mblidhen 
dhe largohen nje here ne 
dy dite, 8 ton mbetje.                                                           

  P2.F1.O1.A5 Shpenzime te tjera per 
pastrimin, evadimin e 
mbetjeve ne 3NJA: 
Sukth, katundi i Ri , 
Manez 

                 
10.200  

  
 Nr.vendimeve 
gjyqsore 

 Ka 1 rast v.gjyqsor i 
trasheguar per largim nga 
puna 

 Do te likujdohet 
v.gjyqsor per A. Mati 

P2.F1.O1.A6 vendim gjyqsor                     
2.160  

  

siperfaqja qe 
dizifenktohet 

NSHK realizon dizinfektim 
te 1300000m2 siperfaqe, 
me nje strukture prej 5 
puntoresh 

E njejta siperfaqe me 
2016 

  

P2.F1.O1.A7 Dizinfektimi I 
siperfaqeve  

                    
5.122  

  

mjete qe do 
blihen 

Mjetet qe disponon NKSH 
jane te pamjaftueshme 
per te ofruar sherbimin 
ne menyre cilesore dhe 
ne te gjithe territorin 

Do te blihen 4 mjete : 
autoagregat 18 m3, 
autosperkates, 
autoagregat 16 m3, 
kamion veteshkarkues 
2,5 ton 

P2.F1.O1.A8 Blerje automjete per 
NKSH 

                 
12.000  

  
nr. Kazaneve qe 
do te blihen 

Ka kazane te demtuar 
dhe mungesa  

Do te realizohet blerja e 
380 cope kazaneve me 
kapacitet 1100 litra 

P2.F1.O1.A9 Blerje kazane per NKSH                   
11.500  
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P2.F1.O2_Mbulimi me 
sherbim nga Ndermarrja 
Komunale Plazh I 
territorit te Bashkise 

Numri  
punonjesve 
administrative 
te Ndermarrjes 
Komunale 
Plazh(NKP)                                                                                                                                                                                                                      

Ndermarrja Komunale 
Plazh e cila mbulon me 
sherbim Plazhin 
Shkozetin , si dhe NJA 
Rrushbull . Ka nje 
administrate prej 13 
vetash 

NKP do te vazhdoje te 
kete kete strukture 
administrative prej 13 
punonjesve. 

P2.F1.O2.A10 Funksionimi 
administrativ i NKP (13 
punonjes) 

                 
12.078  

  

Nr. Punonjesve 
te pastrimit 

Prane NKP gjate  vitit 
2016  pastrimi realizohej 
me 146 punonjes , 40 
prej te cileve  te 
punesuar  gjate sezonit 
turistik te veres per 
pastrimin e reres ne 
plazh 

Ne vitin 2017 NSHK ky 
sherbim   do te 
realizohet prej 135 
punonjesve, 30 nga te 
cilet jane puntore 
sezonale per pastrimin e 
reres. Numri I familjeve 
qe perfitojne sherbim 
jane 23,000 familje            

P2.F1.O2.A11 Pagat dhe sigurimet 
shoqerore per 
punonjesit e pastrimit 
te NKP. 

                 
67.447  

  

Siperfaqe qe 
ofrohet sherbim 

 Mirembahet 65 km2 
siperfaqe 

E njejta siperfaqe me 
2016 

P2.F1.O2.A12 Shpenzime per fshirjen, 
evadimin , pastrimin e 
reres tj 

                 
46.993  

  

Ton mbetje qe 
largohen dhe 
frekuenca e 
mbledhjes se 
mbetjeve 

Ne plazh jane 125 VGM , 
ne Shkozet 102 VGM , ne  
Rrashbull  227 VGM. 
Evadimi I mbeturinave  
kryhet  cdo dite, me nje 
volum 52700  ton mbetje 
ne vit                                                                                                                                                                  

Do te mblidhen dhe 
largohen 53000 ton 
mbetje me te njejtat 
frekuenca si ne vitin 
2016.                                            

                                  
-    

  
nr. Kazaneve qe 
do blihen  

ka 117 pika te hapura pa 
kazane, si dhe kazane te 
demtuar 100 cope 

Do te blihen 200 kazane 
per NKPlazh 

P2.F1.O2.A13 Blerje kazane plastike 
per Nkplazh 

                    
9.636  

  

nr. Mjeteve 

Mjete te pamjaftueshme 

Do te blihen 2 automjete 
per NKPLAZH : 1 

autoagregat, 1 kamion 
veteshkarkues 

P2.F1.O2.A14 Blerje automjete per 
Nkplazh 

                    
5.000  
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P2.F1.O3 Mbulimi me 
sherbim nga Kontraktori 

Privat I NjA Ishem 

Siperfaqe qe 
fshihen  

-   Fshirja realizohet ne 
nje siperfaqe mesatare 
7,000 m2 ne dite. 

Do vazhdohet qe 
sherbimi ne NjA Ishem te 
ofrohet me sipermarrje 

P2.F1.O3.A15 sherbimi i pastrimit i 
NJA Ishem 

                 
14.795  

Siperfaqe qe 
mirembahen 

-          Mirembahet 
340,000 m2 siperfaqe ne 
total. Ne 25% te 
siperfaqes operohet co 
dite. Ne pjesen tjeter ne 
menyre alternative.  

      

Mbetje qe 
largohen 

-          Largohen 
mesatarisht 12.6 ton 
mbetje, cdo dite 1 here 
ne  ne 200 kazana me 
kapacitet 1100 litra. 

      

  
  

    P2.F1 Totali v.2017 396.358 

        Totali v.2018 370.182 

        Totali v.2019 387.486 

 

P2. Funksioni 2 : Parqet, lulishtet dhe hapesirat e gjelberta publike 

Kosto 
vjetore 

(000/leke) 
Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 

P2.F2.O1_Rritje e cilesise 
se sherbimeve per 

mirembajtjen e 
siperfaqeve te gjelberta. 

Siperfaqe e 
gjelbert e 
mirembajtur ne 
zonen e Plazhit, 
Shkozetit dhe 
Rrashbull. 

Mirembahen 30,260 m2 
siperfaqe e gjelber, 
1,260 peme ne zonen e 
Plazhit dhe Shkozetit. 
Ne NJA Rrushbull 
mungon hapesira e 
gjelbert publike. 

Si rezultat I investimeve 
ne zonen e Plazhit do te 
mirembahen edhe 750 
m2 te tjere siperfaqe e 
gjelber  dhe 120 cope 
shkurre dekorative .Do 
te shtohet fuqia puntore 

P2.F2.O1.A1 Administrimi I sherbimit 
ne zonen e Plazhit, 
Shkozetit, NJA Rrushbull 
nga NK Plazh (12 
punonjes) 

                    
6.288  

  
  

Sherbime administrative  
                            

87  
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me 7 veta   

Shpenzime transporti 
                    

1.387  

  
  Baze materiale; 

uniforma, vegla pune etj. 
                            

82  

  

Siperfaqe e 
gjelbert e 
mirembajtur ne 
qytet dhe NJA: 
Sukth, Manez, 
Katundi i Ri, 
Ishem  

Mirembahen ne qytet: 
sipefaqe lulishte 
231,720 m2, gjelberim 
rrugor 174,900 m2 

Do te vazhdoje te 
mirmbahet e njejta 
siperfaqe duke I dhene 
prioritet NJA . 

P2.F2.O1.A2 Administrimi I sherbimit 
ne zonen e qytetit dhe 4 
NJA  nga NSHK ( 92 
puntore dhe 8 punonjes 
administrate) 

                 
48.791  

  

Mirembahet gjelberimi 
rrugor ne NJA: Sukth 
465 dru dekorativ, 
Manez 130 dru 
dekorativ, Katund I Ri 
1300 dru dekorativ, ne 
total   e konvertuar ne 
siprfaqe te gjelbert 
48,375 m2 . Ne ishem 
mungon gjelberimi 
rrugor. Mungon 
infrastruktura per 
sistemin e vaditjes  

    sherbime administrative 
: kancelari,materiale 
pastrimi, telefon, 
internet, energji  
elektrike  

                         
355  

  
    Furnizim me uje per 

ujitjen e siperfaqeve te 
gjelberta 

                         
880  

  
    shpenzime transporti                     

4.020  

  

    Sigurimi I bazes 
materiale : uniforma , 
vegla pune, bimesi 
sezonale etj.  

                    
2.860  

  
      Shpenzime mirembajtje                          

320  

    
  Kosha 100 cope, stol 20 P2.F2.O1.A3 Blerje kosha dhe stola                     

1.000  

    
    P2.F2.O1.A4 Blerje autokulle                     

3.500  
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    P2.F2.O1.A5 Ndertim puse uji per 

vaditje 
                    

4.500  

P2.F2.O2. Shtimi i 
sipërfaqeve të gjelbërta 
nëpërmjet vendosjes së 
bimësisë së gjelbërt, 
cative të gjelbërta, 
mureve të gjelbërta, 
rrugicave urbane të 
gjelbërta, si dhe bimësisë 
anës rrugëve. .  

1. Shtimi I 
sipërfaqeve të 
gjelbërta;  2. 
Rritja e 
benefiteve 
sociale 
(përmirësimi i 
cilësisë së jetës 
dhe shëndetit 
publik) dhe   3. 
Rritja   e 
benefiteve 
ekonomike 
(mbrojtja e 
burimeve 
natyrore, si dhe 
krijimi i 
atraksionit 
turistik për 
zonat urbane). 

Gjelbërimi i zonave 
urbane, e sidomos 
bregdetare,  
konsiderohet si një 
masë e rëndësishme 
per  përmirësimin e 
kushteve mjedisore 
(ujit, tokës dhe ajrit) të 
qytetit të Durrësit Ndaj,  
shtimi i sipërfaqeve të 
gjelbërta merr një 
rëndësi edhe më të 
madhe, duke qenë se 
përmirësimi i cilësisë së 
ajrit, ujit dhe tokës 
është parashikuar në 
Strategjinë Territoriale 
të Bashkisë Durrës, 
2015-2030.  

Kështu, ky projekt, i cili   
synon rritjen e 
hapësiravë të gjelbërta 
nëpërmjet vendosjes së 
bimësisë së gjelbërt, 
cative të gjelbërta, 
mureve të gjelbërta, 
rrugicave urbane të 
gjelbërta, si dhe 
bimësisë anës rrugëve 
në qytetin e Durrësit.   

P2.F2.O1.A6 

Projekti  
Green4Clima+Life 
(financuar85%  nga 
programi BalkanMed 
2014-2020)dhe 15 % nga 
Bashkia .Do të zbatohet 
gjatë viteve 2017-2018, 

                         
367  

        P2.F2 Totali v.2017 74.437              

        Totali v.2018 77.464                   

        Totali v.2019 88.420                  

P2. Funksioni 3 : Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; 

Kosto 
vjetore 

(000/leke) 
Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
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P2.F4.O1_Rritje e cilesise 
se sherbimit ne qytet  

Siperfaqe 
varrezash e 
mirembajtur 

Jane per tu mirembajtur 
ne qytet 2 varreza me 
siperfaqe totale  
370.000 m2  ,kurse ne 4 
NJA jane 288.731 m2 
varreza te shperndara 
ne 26 vendndodhje. Per 
NJA Rrushbull nuk ka te 
dhena . Sherbimi 
ofrohet vetem ne qytet   

Te zgjerojme sherbimin 
edhe ne NJA nepermjet 
riorganizimit te 
struktures ekzistuese  

P2.F3.O1.A1 Administrimi I sherbimit 
nga 15 punonjes  

                    
8.739  

P2.F4.O2_Sistemimi I 
varrezave 

Nr. mjeteve Aktualisht ka vetem 1 
kamion. Me shtimin e 
nr. te varrezave ne 
administrim del I 
nevojshem nje kamion 
tjeter  per largimin e 
mbeturinave nga 
varrezat 

Do te blihet nje kamion 
veteshkarkues  

P2.F3.O2.A2 Blerje kamioni 
veteshkarkues 

                    
1.500  

Ml mur rrethues Muri rrethues i 
varrezave te reja ne 
qytet  eshte i demtuar, 
po keshtu edhe 
kangjellat e kanali 
kryesor  ka nevoje per 
riparim  

Do te ndertohet 40 ml 
mur rrethues, do te 
vendosen 120ml 
kangjella dhe do te 
riparohet 300 ml kanal  

P2.F3.O2.A3 Rrethim me mur I 
varrezave dhe sistemim 
rruge e kanale 

                    
1.500  

        P2.F3 Totali v.2017 11.739                

        Totali v.2018 8.914                      

        Totali v.2019 9.092                      

P2. Funksioni 4 : Shërbimi i dekorit publik; 

Kosto 
vjetore 

(000/leke) 
Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
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P2.F5.O1_Permiresim I 
dekorit ne te gjithe 
territorin e Bashkise 

Durres 

Rruge e sheshe 
te dekoruara 

Ne qytet eshte realizuar 
dekorimi I shesheve  
dhe rrugeve kryesore te 
qendres se qytetit  ne 
raste festash dhe ka 
kulmuar me festat e 
fundvitit. Ne NJA ky 
sherbim pothuajse ka 
munguar 

Do te rritet cilesia e 
dekorimeve ne festat e 
fundvitit ne qytet dhe do 
te dekorohen edhe 
qendrat e NJA-ve 

P2.F4.O1.A1 Administrimi sherbimit 
nga struktura perkatese 
prane Nd.Rruga (3 
punonjes) 

                    
1.854  

  Materiale zyre (kancileri, 
shtypshkrime etj) 

                         
100  

  Kontrata me te trete(uje, 
energji…) 

                            
50  

  Baze materiale e 
nevojshme per dekorim 

                         
257  

  Shpenzime transport                          
360  

  Dkorimi per festat e 
fundvitit 

                    
4.950  

        P2.F4 Totali v.2017 16.663                   

        Totali v.2018 16.996                   

        Totali v.2019 17.336                 

P2. Funksioni 5 : Ndricimi I Mjediseve Publike 

Kosto 
vjetore 

(000/leke) 
Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 

P2.F6.O1_Rrjeti i 
ndricimit ne gjendje 

pune gjate vitit 

Siperfaqe e 
ndricuar, nr. 
Ndricuesve 

Rrjeti mirembahet nga 
N.rrugeve te Bashkise. 
Siperfaqja e 
rrugeve,shesheve, 
kuartallava, lulishte te 
ndricuara eshte 
1,194,655 m2 ose 76% e 
siperfaqes se rrugeve ne 
inventar te Nd.Rrugeve. 
Nr.ndricuesve 6,258 
cope.Te pandricuara 

Do te vazhdoje te 
mirembahet nga 
N.Rrugeve te Bashkise. 
Do te rehabilitohen 
8,200 ML linja te 
ndricuesve publike te 
cilet do te mundesojne  
venien ne eficense te 
273 ndricuesve ne qytet 
dhe NJA,  zevendesimi 
50 cope ndricuesve te 

P2.F5.O1.A1 Administrimi I sherbimit 
nga 8 punonjes                      

5.354  

Numri I 
ndricuesve  

  Sherbime administrative                              
82  

  Shpenzime transporti                     
1.000  

  Sigurimi I bazes 
materiale per 

                    
6.000  



 
 
 

67 
 
 

jane rruget e zonave 
rurale. 

dale jashte perdorimit miremajtjen e rrjetit   

P2.F6.O2_Pagese ne 
kohe dhe  monitorim i 
vazhdueshem i 
faturimeve ne perputhje 
me fuqine instaluese. 

  179 kontrata per 
qytetin me 5,800 pika 
ndricimi dhe 8 kontrata 
ne 4 NJA me 426 pika 
ndricimi. NjA Katund i Ri 
eshte pa kontrate 

Do te lidhet  kontrata  
edhe per Katundin e Ri 

P2.F5.O2.A5 Konsumi I energjise 
elektrike per ndricimin e 
mjediseve publike dhe 
lidhjet e reja 

                 
65.900  

  Do te auditohet gjendja 
ekzistuese  e rrjetit te 
ndricimit rrugor  

P2.F5.O2.A6 Auditim energjetik mbi 
gjendjen ekzistuese te 
rrjetit te ndricimit dhe 
studim per eficensen e 
perdorimit te llampave 
LED 

100 

        P2.F5 Totali v.2017 78.436                   

        Totali v.2018 80.005                  

        Totali v.2019 81.605                   

 



 

Buxhetimi i programit te sherbimeve publike 

Për realizimin e aktiviteteve të Programit  "Sherbime publike"  planifikohet buxheti me vlerë totale 

568,541 mijë lekë per vitin 2017 dhe paraqitet si ne tabelen e meposhteme. Ky program renditet i 

katerti  per nga shpenzimet, ze  13% te buxhetit.  Per  vitet 2018-2019 rritja per shpenzimet 

korrente eshte 2% , kurse fondet per investime jane :  

Investime per vitin 2018 : 

1. Blerje kazana 5.000 mije leke 

2  Gjelberim ne qytet 10.000 mije leke 

Investime per vitin 2019 : 

1. Blerje automjet per NKSH 5.000 mije leke 

2. Blerje kazana 10.000 mije leke 

3.Gjelberim ne qytet 20.000 mije leke 

      
ne mije leke 

Programet dhe Funksionet viti Shuma paga&sigurime Operative Transferta Investime 
  

F1 
Mbledhja, largimi dhe trajtimi 
i mbetjeve te ngurta dhe 
shtepiake; 

2017 396.358 237.034 120.988   38.336 
  

2018 370.182 241.775 123.408 0 5.000 
  

2019 387.486 246.610 125.876 0 15.000 
  

F2 
 Parqet, lulishtet dhe 
hapësirat e gjelbra publike; 

2017 74.437 55.079 9.991 367 9.000 
  

2018 77.464 56.181 10.191 1.093 10.000 
  

2019 88.420 57.304 10.395 721 20.000 
  

F3 

Ndërtimi, rehabilitimi dhe 
mirëmbajtja e varrezave 
publike si dhe garantimi i 
shërbimit publik të varrimit; 

2017 11.739 7.654 1.085 0 3.000 
  

2018 8.914 7.807 1.107 0   
  

2019 14.092 7.963 1.129 0 
   

F4 Shërbimi i dekorit publik; 

2017 7.571 1.854 5.717 0 0 
  

2018 7.722 1.891 5.831 0 0 
  

2019 7.877 1.929 5.948 0 0 
  

F5 Ndriçimi i mjediseve publike 

2017 78.436 5.354 73.082 0 0 
  

2018 80.005 5.461 74.544 0 0 
  

2019 81.605 5.570 76.035 0 0 
  

    Viti 2017 568.541 306.975 210.863 367 50.336   

(rritje 2%)Viti 2018 544.288 313.115 215.080 1.093 15.000   

(rritje 2%)Viti 2019 579.480 319.377 219.382 721 35.000   
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Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2017 jane  si  me poshte: 

P2._ SHERBIME PUBLIKE 
F1. Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve 
te ngurta dhe shtepiake; 
  

PLANI VITI 2017 Kosto 
vjetore 

(000/leke) 
Pershkrimi aktiviteteve 

paga&sigurime Operative Transferta Investime  

P2.F1.O1.A1 Pagat dhe sigurimet per 
administraten e NKSH 

                    
17.167  

                
17.167  

P2.F1.O1.A2 Pagat dhe sigurimet per puntoret qe 
pastrojne qytetin 

                 
122.698  

             
122.698  

P2.F1.O1.A3 Pagat dhe sigurimet per puntoret qe 
pastrojne 3NJA 

                    
15.576  

                
15.576  

P2.F1.O1.A4 Shpenzime te tjera per pastrimin, 
evadimin e mbetjeve ne qytet 

                                 
-    

            
43.986  

              
43.986  

P2.F1.O1.A5 Shpenzime te tjera per pastrimin, 
evadimin e mbetjeve ne 3NJA: 
Sukth, katundi i Ri , Manez 

                                 
-    

            
10.200  

              
10.200  

P2.F1.O1.A6 vendim gjyqsor                                  
-    

               
2.160  

                 
2.160  

P2.F1.O1.A7 Dizinfektimi I siperfaqeve                         
2.268  

               
2.854  

                 
5.122  

P2.F1.O1.A8 Blerje automjete per NKSH                                  
-    

              
12.000  

          
12.000  

P2.F1.O1.A9 Blerje kazane per NKSH                                   
-    

              
11.500  

          
11.500  

P2.F1.O2.A10 Funksionimi administrativ i NKP (13 
punonjes) 

                    
11.878  

                      
200  

          
12.078  

P2.F1.O2.A11 Pagat dhe sigurimet shoqerore per 
punonjesit e pastrimit te NKP. 

                    
67.447  

                
67.447  
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P2.F1.O2.A12 Shpenzime per fshirjen , evadimin , 
pastrimin e reres tj 

                                 
-    

            
46.993  

              
46.993  

P2.F1.O2.A13 Blerje kazane plastike per Nkplazh                                  
-    

                 
9.636  

             
9.636  

P2.F1.O2.A14 Blerje automjete per Nkplazh                                  
-    

                 
5.000  

             
5.000  

P2.F1.O3.A15 sherbimi i pastrimit i NJA Ishem                                  
-    

            
14.795  

              
14.795  

P2.F1 Totali v.2017 237.034  120.988 0 38.336 396.358 

              

 F2.  Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra 
publike; 
  

PLANI VITI 2017 

 
 

Kosto 
vjetore 

(000/leke) 
Pershkrimi aktiviteteve 

paga&sigurime Operative Transferta Investime  

P2.F2.O1.A1 Administrimi I sherbimit ne zonen e 
Plazhit, Shkozetit, NJA Rrushbull nga 
NK Plazh (12 punonjes) 

                       
6.288  

                   
6.288  

  
Sherbime administrative  

                                 
-    

                       
87  

                       
87  

  
Shpenzime transporti 

                                 
-    

               
1.387  

               
1.387  

  Baze materiale; uniforma, vegla 
pune etj. 

                                 
-    

                       
82  

                       
82  

P2.F2.O1.A2 Administrimi I sherbimit ne zonen e 
qytetit dhe 4 NJA  nga NSHK ( 92 
puntore dhe 8 punonjes 
administrate) 

                    
48.791  

                
48.791  

  sherbime administrative : 
kancelari,materiale pastrimi, 
telefon, internet, energji  elektrike  

                                 
-    

                    
355  

                    
355  

  Furnizim me uje per ujitjen e 
siperfaqeve te gjelberta 

                                 
-    

                    
880  

                    
880  

  shpenzime transporti                                  
-    

               
4.020  

               
4.020  

  Sigurimi I bazes materiale : uniforma 
, vegla pune, bimesi sezonale etj.  

                                 
-    

               
2.860  

               
2.860  

  Shpenzime mirembajtje                                  
-    

                    
320  

                    
320  

P2.F2.O1.A3 Blerje kosha dhe stola                                  
-    

               
1.000  

             
1.000  

P2.F2.O1.A4 Blerje autokulle                                  
-    

               
3.500  

             
3.500  

P2.F2.O1.A5 Ndertim puse uji per vaditje                                  
-    

               
4.500  

             
4.500  
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P2.F2.O1.A6 Projekti  Green4Clima+Life 
(financuar85%  nga programi 
BalkanMed 2014-2020)dhe 15 % nga 
Bashkia .Do të zbatohet gjatë viteve 
2017-2018, 

                                 
-    

                     
367  

                    
367  

P2.F2 Totali v.2017 55.079                    9.991                 367                     9.000               74.437            

F3.  Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e 
varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit 
publik të varrimit  

  

PLANI VITI 2017 

 
 

Kosto 
vjetore 

(000/leke) 

Pershkrimi aktiviteteve 

 Paga&sigurime  Operative Transferta Investime  

P2.F3.O1.A1 Administrimi I sherbimit nga 15 
punonjes  

                       
7.654  

               
1.085  

                 
8.739  

P2.F3.O2.A2 Blerje kamioni veteshkarkues                                  
-    

                 
1.500  

             
1.500  

P2.F3.O2.A3 Rrethim me mur I varrezave dhe 
sistemim rruge e kanale 

                                 
-    

                 
1.500  

             
1.500  

P2.F3 Totali v.2017 7.654  1.085               -                              3.000               11.739            

 F4. Shërbimi i dekorit publik; 
  PLANI VITI 2017 

Kosto 
vjetore 

(000/leke) Pershkrimi aktiviteteve 

 Paga&sigurime Operative Transferta Investime  

P2.F4.O1.A1 Administrimi sherbimit nga 
struktura perkatese prane Nd.Rruga 
(3 punonjes) 

                       
1.854  

                   
1.854  

  Materiale zyre (kancileri, 
shtypshkrime etj) 

                                 
-    

                    
100  

                      
100  

  Kontrata me te trete(uje, energji…)                                  
-    

50                                                 
50  

  Baze materiale e nevojshme per 
dekorim 

                                 
-    

                    
257  

                      
257  

  Shpenzime transport                                  
-    

                    
360  

                      
360  

  Dkorimi per festat e fundvitit                                  
-    

               
4.950  

                 
4.950  

P2.F4 Totali v.2017  1.854 5.717               -                              -                           7.571               

F5. Ndriçimi i mjediseve publike 
  PLANI VITI 2017 Kosto 

vjetore 
(000/leke) Pershkrimi aktiviteteve 

 Paga&sigurime Operative Transferta Investime  

P2.F5.O1.A1 Administrimi I sherbimit nga 8 
punonjes  

                       
5.354  

      
             

5.354  

  Sherbime administrative                                   
-    

                       
82  

    
                     

82  
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  Shpenzime transporti                                  
-    

               
1.000  

    
             

1.000  

  Sigurimi I bazes materiale per 
miremajtjen e rrjetit   

                                 
-    

               
6.000  

    
             

6.000  

P2.F5.O2.A5 Konsumi I energjise elektrike per 
ndricimin e mjediseve publike dhe 
lidhjet e reja 

                                 
-    

            
65.900  

    
          

65.900  

P2.F5.O2.A6 Auditim energjetik mbi gjendjen 
ekzistuese te rrjetit te ndricimit dhe 
studim per eficensen e perdorimit te 
teknologjise se llampave LED 

- 100 
  

100 

P2.F5 Totali v.2017 5.354                         73.082                                        
-    

                       
-    

78.436            

 

 

P4. Infrastruktura Rrugore dhe Transporti publik  

Pershkrimi i programit 

 

Ky program parashikon  zhvillimin e infrastrukturës rrugore qe perfshin ndërtimin, rikonstruksionin 
dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, segmenteve rrugore dhe nyjeve si dhe 
rehabilitimin e blloqeve të banimit, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve për 
komunitetin. 

Politika e  programit   

Politika e ketij programi konsiston ne ofrimin e nje infrastrukture sipas standarteve 

bashkekohore ne te gjithe komponentet e saj, te shtrire tashme ne  teritorin e Bashkise se 

madhe, me qellim qe tu mundesojme gjithe qytetareve  qarkullim normal duke permiresuar 

transportin publik  nepermjet sistemit multimodal, konsiston ne lehtesimin e levizshmerise 

ndermjet komunitetit, si dhe midis komunitetit dhe tregjeve te punes, sherbimit, me qëllim 

përmirësimin e ndërlidhjes midis bizneseve, individeve dhe sherbimeve publike, 

nderlidhjen eficente te infrastruktures rurale ndaj rrugeve sekondare, ne ofrimin e nje 

infrastrukture moderne urbane per te gjithe komunitetin. 

Politika Strategjike I: Durresi, platforme shkembimesh & nyje logjistike ne sherbim te 

rajonit te Ballkanit dhe Europes Jug‑Lindore 

 Objektivi 3. Rigjenerimi i zonave Urbane dhe Industriale 

Masa 1. Rigjenerimi i hapesirave fizike për funksione fleksibël dhe poli-‐‑funksionale si ish 

magazinat në zonen Shkozet, objekte te mbetura pa funksion, që janë pjese e aseteve të qeverisjes   

lokale 

Politika Strategjike III: Durresi per qytetarin 

 Objektivi 2.3. Permiresimi i infrastruktures rajonale per lidhjen e zonave bujqësore & 

tregjet. 



 
 
 

73 
 
 

Masa 5. Rehabilitim, permiresimi me infrastrukturë rrugore për zonat që ofrojnë shërbime 

bujqësore në treg. 

 Objektiv 4. Zhvillimi i Transportit me ndikim te drejtperdrejte ne ekonomine lokale: 

Masa 1. Hartimi i nje program për përmirësimin e transportit publik fokusuar ne vendosjen e 

rregullave te sakta dhe strikte per itineraret dhe oraret, cmimet, cilesine e sherbimit, etj; 

 Objektivi 4.2 Përmirësimi i infrastrukturës fizike ekzistuese 

 Masa 2. Krijimi i unazave te brendshme që lidhin NJA‑ të  

 Masa 3. Rehabilitimi i zonave të banuara 

 Objektivi 4.3 Krijimi i infrastrukturës alternative, si linja e vetëm këmbësore dhe të 

bicikletave në zonat natyrore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P3: INFRASTRUKTURA RRUGORE DHE TRANSPORTI PUBLIK     

P3. Funksioni 1 : Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve 
publike vendore. 

Kosto 
vjetore 

(000/leke) 
Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 

P3.F1.O1_Miremajtje e 
rrugeve urbane 

nr. Punonjsve jane 63 punonjes I njejti nr. me 2016 P3.F1.O1.A1 

Pagat dhe sigurimet 
shoqerore te sektorit 
te mirembajtjes se 
rrugeve ne qytet e NJA 
dhe sinjalistikes 

            
39.559  

sherbimet 
mbeshtetese 

  

  

P3.F1.O1.A2 

Shpenzime per 
funksionimin e 
sektorit te 
mirembajtjes se 
rrugeve ne qytet e NJA 
dhe sinjalistikes 

            
12.515  

siperfaqja e 
asfaltuar  

Gjate vitit 2016 jane 
kryer: 

Ne te gjithe territorin e 
Bashkise Durres per vitin 
2017 do te realizohen: P3.F1.O1.A3 

Blerje asfalto beton, 
binder, pllaka, bordura 
etj.per asfaltimin e 
rrugeve e shesheve ne 
qytet e NJA 

            
23.524  

  5342 m2 asfaltime ne 
rruge,     500 m2 ne 
sheshe 

5302 m2 asfaltime ne 
rruge, 1290 m2 asfaltime 
ne sheshe    

  
                         

-    

  225 m2 pllaka ne sheshe 1283 m2 pllaka ne 
sheshe  

      

   575 m2 pllaka ne 
trotuar   

1200 m2 pllaka ne 
trotuare   

  
                         

-    
   Ne NjA nuk eshte 

nderhyre  
105 m2 pllaka trami, 152 
m2 pllaka guri, 300 cope 
bordura gjelberimi 
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P3.F1.O2_Mirembajtje e 
rrugeve rurale 

nr.punonjesve Ky funksion iu 
transferua Bashkive ne 
vitin 2016 me personel 
28 veta .Financohet nga 
tr.specifike 

I njejti nr. me 2016 

P3.F1.O2.A4 

pagat dhe sigurimet 
shoqerore te sektorit 
te mirembajtjes se 
rrugeve rrurale 

            
14.100  

sherbime 
mbeshtetese 

Inventari I rrugeve 
rurale qe iu transferua 
Bashkise Durres ishte:  
13 rruge me gjatesi 
totale 73 km .  

  

P3.F1.O2.A5 

Shpenzime per 
funksionimin e 
sektoritte 
mirembajtjes se 
rrugeve rurale 

               
1.360  

siperfaqja e 
asfaltuar  

  Do te nderhyhet ne 5000 
m2 rruge me skarifikim, 
shtrese asfalti, frezim me 
makineri, shtrese 
asfaltobetoni, shtrese 
stabilizanti etj  

P3.F1.O2.A6 
Blerje asfalto beton , 
stabilizant.afalt per 
rruget rurale 

               
8.000  

P3.F1.O3_Permiresimi I 
sinjalistikes rrugore siperfaqja e 

sinjalistikes 
horizontale 

  
8904 m2 te ndara : 8274 

m2 ne qytet, 630 m2 ne 

NJA 

P3.F1.O3.A7 
Sinjalistike rrugore :                          

-    

5270 m2 ne qytet   sinjalistike horizontale 
               

8.200  

nr. Tabelave te 
qarkullimit 

288 tabela ne qytet 
613 tabela : 449 tabela 
ne qytet , 164 tabela ne 
NJA,  

  sinjalistike vertikale 
               

3.065  

P3.F1.O4_Zgjerimi I 
rrugeve urbane dhe 

rural, si dhe shesheve 
siperfaqja e 
rrugeve e 
rikonstruktuar 

  Do te rikonstruktohen 12 
rruge ne qytet dhe do 
ndertohet 1 rruge e re 

P3.F1.O4.A8 
Rikonstruksione 
rrugesh ne qytet 

         
214.888  

    
P3.F1.O4.A9 

Rikonstruksione 
rrugesh ne NJA 

         
138.435  

siperfaqja e 
hapesirave  te 
rikualifikuara 

  Do te rikualifikohen 5 
zona ne qytet P3.F1.O4.A10 Rikualifikime sheshesh 767.285 
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  pasurite qe  do 
te shpronesohen 

  Do te shpronesohen 
pasurite qe preken nga 
rikualifikimi i sheshit 
para hyrjes se portit 

P3.F1.O4.A11 Shpronesime 13.455 

  siperfaja e 
fasadave qe do 
te rikualifikohet 

    
P3.F1.O4.A12 Kualifikim fasadash 5.103               

        P3.F1 Totali v.2017 1.249.489 

        Totali v.2018  710,602 

        Totali v.2019  777,532 



 

Buxhetimi programit te infrastruktures rrugore  

Për realizimin të aktiviteteve të Programit  "Infrastruktura rrugore"  planifikohet buxheti me vlerë 

totale 1,249,489  mijë lekë per vitin 2017 dhe paraqitet si ne tabelen e meposhteme. Ky program 

renditet i pari per nga shpenzimet  29%. Ne kete program 94% e fondeve shkojne per investime, 

ose e shprehur ne vlere 1,180,811 mije leke , nga te cilat 653.006 mije leke jane fonde te FZHR.   

Per  vitet e tjera rritja per shpenzimet korrente eshte 2% , kurse fondet per investime jane : 

641.717 mije leke per vitin 2018 dhe 707,270 mijeleke per vitin 2019. Ne keto fonde nuk jane te 

perfshira fondet nga FZHR. 

          Ne mije leke 

Programet dhe Funksionet viti Shuma paga&sigurime Operative Transferta Investime 

F1  Ndërtimin, rehabilitimin dhe 
mirëmbajtjen e rrugëve vendore 
dhe sinjalizimit rrugor, të 
trotuareve dhe shesheve 
publike vendore. 

2017 1,249,489 53.659 13.875   1,181,955 

  
2018 

710.602 54.732 14.153   641.717 

  2019 777.532 55.827 14.436   707.270 

 

 

 

Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2017 eshte si  me poshte: 
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P3.F1.Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, të trotuareve 
dhe shesheve publike vendore. 

Pershkrimi aktiviteteve 

paga&sigurime Operative Transferta Investime  

Kosto 
vjetore 
2017 
(mije leke) 

P3.F1.O1.A1 

Pagat dhe sigurimet 
shoqerore te sektorit 
te mirembajtjes se 
rrugeve ne qytet e 
NJA dhe sinjalistikes 

                 
39.559  

      
                 

39.559  

P3.F1.O1.A2 

Shpenzime per 
funksionimin e 
sektorit te 
mirembajtjes se 
rrugeve ne qytet e 
NJA dhe sinjalistikes 

                              
-    

                
12.515  

    
                 

12.515  

P3.F1.O1.A3 

Blerje asfalto beton, 
binder, pllaka, 
bordura etj.per 
asfaltimin e rrugeve e 
shesheve ne qytet e 
NJA 

                              
-    

    
                 

23.524  
                 

23.524  

P3.F1.O2.A4 

pagat dhe sigurimet 
shoqerore te sektorit 
te mirembajtjes se 
rrugeve rrurale 

                 
14.100  

      
                 

28.200  

P3.F1.O2.A5 

Shpenzime per 
funksionimin e 
sektoritte 
mirembajtjes se 
rrugeve rurale 

                              
-    

                   
1.360  

    
                    

1.360  

P3.F1.O2.A6 
Blerje asfalto beton , 
stabilizant.afalt per 
rruget rurale 

                              
-    

    
                    

8.000  
                    

8.000  

P3.F1.O3.A7 Sinjalistike rrugore  
                              

-    
      

                             
11.265    

P3.F1.O4.A8 

Rikonstruksione 
rrugesh ne qytet 
(lista e investimeve 
2017) 

                              
-    

    214.888 214.888 

P3.F1.O4.A9 
Rikonstruksione 
rrugesh ne NJA(lista e 
investimeve 2017) 

                              
-    

    138.435 138.435 

P3.F1.O4.A10 
Rikualifikime 
sheshesh(lista e 
investimeve 2017) 

                              
-    

    767.285 767.285 

P3.F1.O4.A11 Shpronesime 
                              

-    
    

                 
13.455  

13.455 

P3.F1.O4.A12 Kualifikim fasadash 
                              

-    
    

                    
5.103  

                    
5.103  

P3.F1 Totali v.2017                53.659  13.875 0 1.181.955 1.249.499 
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P4. Arsimi parashkollor dhe parauniversitar 
 

Përshkrimi i programit  

Programi i arsimit parashikon ndërhyrjet për ndërtimin e rikonstruksionin e objekteve të reja 

shkollore dhe parashkollore, pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë materiale, si dhe 

mirëmbajtjen e vazhdueshme 

Me ndarjen e re territoriale, Bashkia Durres duhet të sigurojë mirëadministrimin e një numri 

të madhinstitucionesh arsimore per 6 njesite administrative dhe konkretisht te   65  shkollave, 

54 kopshteve,  2 konvikteve dhe te 5 cerdheve. 

 

Në kuadër të reformës së re administrative të qeverisjes vendore do të jenë pjesë e këtij 

programi edhe delegimi i funksioneve të reja si: Personeli edukativ dhe mbështetes në  

arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe punonjës në Qendrat Kulturore të 

Fëmijëve, punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjecar 

(Parashkollor dhe të Qendres Kulturore), punonjësit e shërbimeve mbështetëse te Arsimit te 

Mesëm. 

 

Qellimi i programit: Përmirësimi i aspektit social, nepermjet krijimit te mundesive per nje 

zhvillim e shfrytezim cilesor te infrastruktures së ambjentevene shkolla, konvikte, 

kopshte dhe cerdhe 

 

Numri i 
Objekteve 
Arsimore 

NjA 
Durres 

Nja 
Sukth 

NjA 
Ishem 

Nja Katundi 
i Ri 

Nja 
Rrashbull 

Nja 
Manez 

Arsimi i mesem 9 2 1 1 1 1 

Arsimi 9 Vjecar 20 6 7 6 6 5 

QKFemijeve 1      

Konvikte 2      

Kopshte 22 5 5 7 6 9 

Cerdhe 5      

TOTALI 59 13 13 14 13 15 



 

P4.Funksioni 1 : Administrimi dhe Rregullimi i Sistemi Arsimor Parauniversitar v.2017 

 
Objektivi 

 
Treguesi 

 
Situata aktuale 

 
Cfare do synojme 

Aktivitetet Kosto 
vjetore 

(000/Lek) 
Pershkrimi 

O1_Mirefunksionimi
strukturave te 
arsimit te mesem 
 
 
 

O1.1 _Numri I 
punonjesvembes
htetes qe 
kryejne detyrat  
sipas struktures 
se shkollave te 
mesme 
 

Ne zbatim te ligjit 139/2015 
bashkia eshte pergjegjese per 
emerimin dhe trajtimin e 
punonjesve mbeshtetes te 
arsimit te mesem, nepermjet 
transfertes specifike. Numri i 
punonjësve mbështetës të 
arsimit mesem është 32 
punonjës.  
  

Edhe per vitin 2017 
Bashkia do te kete ne 
pergjegjesine e saj per 
emerimin dhe pagesen e 
32 punonjesve mbeshtetes 
dhe konkretisht te 16 
pastrueseve,  7 rojeve, 8 
sekretare dhe 1 magazinjer 

P4.F1.O1.A.1 
 
 
 
 
 

Paga dhe sigurime 
shoqerore per 
punonjesit 
mbeshtetes te 
shkollave te mesme 
 

 

14,856 
 
 
 
 
 

O2_Mirefunksionimi 
strukturave 
mbeshtetese te 
shkollave 9 vjecare  
 
 
 

O2.1 _Numri I 
punonjesvembes
htetes qe 
kryejne detyrat  
sipas struktures 
se shkollave 9 
vjecare 
 
 
 
 
 

Ne zbatim te ligjit 139/2015 
bashkia eshte pergjegjese per 
emerimin dhe trajtimin e 
punonjesve mbeshtetes te 
arsimit 9 vjecar dhe QKF 
nepermjet transfertes specifike. 
Numri i punonjësve mbështetës 
të arsimit 9 vjecar eshte 75 veta
   

Edhe per vitin 2017 
Bashkia do te kete ne 
pergjegjesine e saj per 
emerimin dhe pagesen e 
66 punonjesve mbeshtetes 
te 20 shkollave 9 vjecare te 
qytetit dhe 30 shkollave 9 
vjecare te NjA te tjera. 
Gjithashtu do te jete 
pergjegjese dhe per 2 
punonjesit e QKF. 
Me specifikisht Bashkia do 
te kete dhe paguaje 66 
punonjes mbeshtetes (48 
pastrues, 15 roje, 1 shofer, 
2 kuzhinjer,si dhe 2 
punonjes te QKF 
 

P4.F1.O2.A.2 
 
 
 
 
 
 
 
P4.F1.O2.A.3 
 

Paga dhe sigurime 
shoqerore per 
punonjesit 
mbeshtetes te 
shkollave 9 vjecare  
 

Paga dhe Sigurime 

shoqerore per 

punonjesit 

mbeshtetes te 

QKFemijeve 

31.096 
 
 
 
 
 
 
 

816 
 
 
 
 
 
 
 

O3_Mirefunksionimi 
strukturave 
mbeshtetese te 
konvikteve 

O3.1 _Numri I  
punonjesvembes
htetes qe 
kryejne detyrat 

Ne zbatim te ligjit 139/2015 
bashkia eshte pergjegjese per 
emerimin dhe trajtimin e 29 
punonjesve mbeshtetes te 

Edhe per vitin 2017 
Bashkia do te kete ne 
pergjegjesine e saj per 
emerimin dhe pagesen e 

P4.F1.O3.A.4 
 
 
 

Paga dhe sigurime 
shoqerore per 
punonjesit 
mbeshtetes te 

15,740 
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sipas struktures 
se konvikteve 
 
 
 
 
 

konvikteve nepermjet 
transfertes specifike.  
Bashkia ka 2 Konvikte: 
mekaniko-bujqesor " Beqir Cela 
" me nje frekuentim prej 45 
nxënësish dheKonviktin e 
mjeshtërise sportive " 
Bernardina Qeraxhia " me një 
frekuentim prej 55 nxënësish. 
Numri i punonjësve mbështetës 
në konvikteve është 29 
punonjës.  
  

29 punonjesve mbeshtetes 
te dy konvikteve.  
Me specifikisht Bashkia do 
te paguaje: 
 11 pastrueseve,  4 rojeve, 
2 mirembajtes, 2 
magazinjer, 3 kuzhinjer 
dhe 7 punonjes edukative 

 
 

konvikteve 
 

 

 
 
 

O4_Mirefunksionimi 
strukturave 
mesimore dhe 
mbeshtetese te 
kopshteve dhe QKF 
 
 
 

O4.1 _Numri i  
punonjesve 
edukativ dhe  
punonjesve 
mbeshtetes qe 
kryejne detyrat  
sipas struktures 
se kopshteve 
 
 
 
 
 

Bashkia eshte pergjegjese per 
emerimin dhe trajtimin si te 
punonjesve mesimore ashtu dhe 
atyre mbeshtetes te arsimit 
parashkollor (kopshteve) 
nepermjet te ardhurave te 
bashkise dhe transfertave 
specifike. 
Në qytetin e Durrësit 
funksionojnë 6 kopshte me 
drekë me një frekuentim prej 
850 fëmijë, si dhe 3 kopshte pa 
drekë e përbërë nga 11 grupe 
me një numër frekuentimi  prej 
441 fëmijë. Në ambientet e 12 
shkollave në qytet funksionojnë 
kopshte me 24 grupe me një 
numerfrekuentimi prej  692 
fëmijë.    

Edhe per vitin 2017 
Bashkia do te kete ne 
pergjegjesine e saj per 
emerimin dhe pagesen e  
punonjesve educative dhe  
mbeshtetes te kopshteve.  
Ne vitin 2017 vihet ne 
funksionim kopshti i ri ne 
kenete, kopshti 7 marsi (i 
rindertuar) 
Me specifikisht Bashkia do 
te paguaje: 
 155 punonjes edukative 
33  punonjes mbeshtetes 
dhe konkretisht: 
21 pastrueseve, 12 
kuzhinjer. Pra do te kete 
shtese personeli 11 veta 
per kopshtin e ri ne kenete 
7 marsi dhe Jube 
 

P4.F1.O4.A.5 
 
 
 
 
 
 
P4.F1.O4.A.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paga dhe sigurimet 
shoqerore te  
punonjesve 
edukative te 
kopshteve 
 

Paga dhe Sigurime 

shoqerore per 

punonjesit 

mbeshtetes te 

kopshteve 

 

 

 

 

108,553 
 
 
 
 
 
 

14,971 
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7 punonjes edukativ ne 
QKF 
 

P4.F1.O4.A.6/1 Paga dhe Sigurime 

shoqerore per 

punonjesit eukativ 

te QKF 

 

 
5.891 

 
 

O5_Mirefunksionimi 
strukturavete 
sherbimit necerdhe 
 
 
 

O4.1 _Personeli I 
sherbimit ne 
cerdhe qe 
kryejne detyrat  
sipas struktures 
se miratuar nga 
keshilli 
 
 
 
 
 

Bashkia eshte pergjegjese per 
emerimin dhe trajtimin si te 
punonjesve mesimore ashtu dhe 
atyre mbeshtetes te cerdheve 
nepermjet te ardhurave te 
bashkise.  
Në qytetin e Durrësit 
funksionojnë 5 cerdhe me nje 
numur mesatar frekuentimi prej 
345 fëmijë. 
 
Personeli I shërbimit në kët0 
çerdhe, përbëhej prej 85 
punonjës  

Edhe per vitin 2017 
Bashkia do te kete ne 
pergjegjesine e saj per 
emerimin dhe pagesen e  
punonjesve educative dhe  
mbeshtetes te kopshteve.  
Me specifikisht Bashkia do 
te paguaje: 
 92 punonjes sherbimi dhe 
konkretisht: 
4 pergjegjese,1 psikologe 
58 kujdestare, 
11 n/guzhinjere, 8 
sanitare, 2 rrobalarese, 8  
roje.Pra shtohen 7 veta 
personel per cerdhen e re 
ne kenete 

P4.F1.O5.A.7 
 
 
 
 
 
 

Paga dhe sigurimet 
shoqerore te  
punonjesve te 
sherbimit ne 
cerdhet 
 

41,028 
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O6_Sherbime  baze 
dhe mbeshtetese 
 
 

O6.1_Numri 
ikontratave per 
furinizimin me 
uje, energji, 
telefon, poste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ka kontrata te lidhura per 
furnizimin me uje dhe energji, 
por ka nevoje per kolaudimin 
dhe verifikimi i matësave 
elektrik dhe të ujësjellësit, 
pervec kopshteve 
 
Gjithashtu si sherbime te 
kontraktara per shkoolat 9 
vjecare jane sherbimet 
telefonike dhe postare 
 
 
 
 
 
 

Do te rifreskohen 
kontratat me te tretet per 
vitin ne vazhdim per 
furnizimin me uje e 
energji, duke vendosur 24  
matesa e sahate 
 
Do tu sherbehet shkollave 
9 vjecare, kopshteve dhe 
cerdheve me sherbime 
telefonike dhe postare 
 
 
 
 

P4.F1.O6.A.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Likuidimi i 
kontratave me te 
tretet (uje, energji, 
telefon,poste) 
 
a)Ne shkollat e 
mesme  
b) Ne konviktet 
c) Shkollat 9 vjecare  
d) Kopshtet 
e) Cerdhet 
 
 

 
 
 
 
 

6,700 
 

3,800 
 

12,000 
3,750 
5,100 

0.6.2_ Numri I 
shkollave qe 
furnizohen me 
baze materiale 
 
 
 
 
 
 
 

Per kryerjen e funksioneve 
shkollat furnizohen me kancileri, 
mjete te tjera mesimore dhe 
baze material si boje printer etj 
 
 
 
 
 
 
 

Furnizohen mbi bazen e 
nje plani 63 shkolla me 
kancileri ,baze mesimore, 
material te tjera etj  
 
 
 
 
 
 
 

P4.F1.O6.A.9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blerje dhe furnizi 
me baze material, 
kancelari: 
 
a) Shkollat e 
mesme 
b) Konviktet 
c) Shkollat 9 vjecare 
d) Kopshtet 
e) Cerdhet 

 
 
 
 
 
 

600 
120 

1,060 
460 
200 
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O7. Akomodimi dhe 
Trajtimi i nxenesve 
dhe femijeve 

O7.1_Numri I 
nxenesve dhe 
femijeve qe 
akomodohen 
dhe trajtohen 
 
 
 
 

Ne dy konviktet dhe ne kopshtet 
dhe cerdhet trajtohen me 
ushqim 196 nxenes dhe 1.195  
femije. 
 
Baza materiale per gatim dhe 
trajtime te tjera si fjetja 
perbehet nga lenda djegese, 
enet e kuzhines, materialet e 
buta (batanije etj), 

Do te vazhdojne te 
trajtohen 196 nxenes dhe 
1195 femije 
 
 
Pervec bazes material 
ekzistuese do te blehen 
dhe paisje te reja si paisje 
kuzhine dhe mobilje. 
 
 

P4.F1.07.A10 
 

 

 

 

 

Blerje materiale per 
gatim (lende 
djegese,ene 
kuzhine,ushqime 
 
a) Konviktet 
b) Kopshte 
c) cerdhe 
 
 

 
 
 
 
 

327 
1,810 
1,128 

 
 

 O7.2_ Paisje te 
reja   

Jane demtuar disa paisje dhe 
orendi 
 
 

Do te blihen  10 lavatrice, 
10 frigorifera, 72 soba per 
ngrofje me drru zjarri, 20 
fshesa korenti, 9 cope 
makina mishi, 4 soba 
gatimi profesionale me 
gaz,14 cope rafte e 
lavaman inoksi dhe 
aspirator, po ashtu  do 
meren orendi te tjea si 14 
karike personeli, 370 cope 
karrike kopshti, 100 cope 
karrike per 
konviktoret,100 cope 
tavolina kopeshti, 50 
tavolina studimi, 260, 
krevat portative, 70 cope 
dollap e rafte lodrash per 
femije. 

P4.F1.07.A11 
 

Blerje paisje te reja 
dhe orendi 
 
a) Per konviktet 
b) Per kopshtet 
c) Per cerdhet 

 
 
 

3,817 
8,197 
3,125 



 
 
 

85 
 
 

O7.3_Trajtimi 
ushqimor I 
nxenesve dhe 
femijeve  

Ne objektet me ushqim 
trajtohen 196 nxenes dhe 1195 
femije  

Do te vazhdojne te 
tajtohen 196 nxenes  dhe 
1195 femije.  

P4.F1.07.A12 Blerje ushqime: 
 
a)Konviktoret pa 
burse 
b)Konviktoret me 
burse 
c) Kopshtet 
d) Cerdhet 

 
 

6,100 
 

19,000 
21,101 
11,000 

 
0.6.3_ Numri I 
mesuesve qe 
transportohen 
ne destinacion 
 

 

 
QQ akordon transferte te 
pakushtezuar per transportin e 
mesuesve dhe nxenesve. 
Transporohen 310 mesues e 
1256 nxenes 
 

 
Do te sigurohet transporti I 
310 mesuesve dhe 310 
nxenesve me destinacion 
nga Kufiri I njesise 
administrative ne shkolla 
per mesuesit dhe nga 
vendbanimi ne shkolle per 
nxenesit 

 
P3.F1.O6.A.13 

 
Transporti I 
mesuesve dhe 
nxenesve: 
a) Te shkolles se 
mesme 
 
b) Te shkolles 9 
vjecare 

 
 
 
 
 

1,716 
 
 

22,452 
 

 

O8. Zhvillimi I 
aktiviteteve 
jashteshkollore 
kulturore, sportive e 
argetuese per femije  
prane QKF 

O8.1 Nr. I femijeve 
qe ndjekin kurset 
dhe nr. Kurseve 

812 femije te ndare ne 47 
grupe  frekuentojne 34 kurse 
jashteshkollore prane QKF  

  
P4.F1.O8.A
14 

Funksionimi I Q.Kulturore te 
femijeve 

O8.2 Pajisje te reja 

Vegla muzikore mungojne , ka 
vetem 2 piano te vjetra , 
gjithashtu  kostume 
popullorejane shume te vjetra 

Do te blihen: 
fizarmonike, t 

P4.F1.O8.A
15 

Blerje kostume popullore dh  
vegla muzikore (1 tastiere,3 
kitarra , 3 fizarmonika) 

 

O8.1 Nr. I 

femijeve qe 

ndjekin kurset 

dhe nr. Kurseve 

812 femije te ndare ne 47 grupe  

frekuentojne 34 kurse 

jashteshkollore prane QKF  

  P4.F1.O8.A14 Funksionimi I 

Q.Kulturore te 

femijeve 

1,050 

 O8.2 Pajisje te 

reja 

Vegla muzikore mungojne , ka 

vetem 2 piano te vjetra , 

gjithashtu  kostume 

popullorejane shume te vjetra 

Do te blihen: fizarmonike, t P4.F1.O8.A15 Blerje kostume 

popullore dh  vegla 

muzikore (1 

tastiere,3 kitarra , 3 

fizarmonika) 

700 
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 O8.3 

nr.aktiviteteve  

Nga QKF jane  organizuar festa e 

aktivitete sipas kalendarit 

artistik  

Do te organizohen 9 

aktivitete per femije 

P4.F1.O8.A16 Organizimi I 

aktiviteteve per 

femije 

2,500 

 P4 F1 Shuma  370,764 

P4.Funksioni 2:Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar,me përjashtim të shkollave 
profesionale. 

Viti 2017 

 
Objektivi 

 
Treguesi 

 
Situata aktuale 

 
Cfare do synojme 

Aktivitetet Kosto 
vjetore 

(000/Lek) 
Pershkrimi 

O1_Ambjente 
funksionale te 
shkollave, 
konvikteve, 
kopshteve, cerdheve 
dhe mirembajtje 
gjithvjetore e tyre 
 

O1.1_Numri i 
ndertesave ne 
gjendje te mire 
nga pikpamja e 
sigurise dhe 
shendetit te 
mesuesve dhe 
nxenesve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pergjegjesi ligjore e Bashkise 
është ndërtimi, rehabilitimi dhe 
mirëmbajtja e  ndertesave të 
arsimit të sistemit shkollor 
parauniversitar, pra shkollave te 
mesme, 9 vjecare, kopshteve , 
konvikteve dhe cerdheve,  me 
përjashtim të shkollave 
profesionale. 
 
Probleme te evidentuara jane: 
- Kolaudimi, rimbushja dhe 
vendosja e fikseve të zjarrit  
- Gjendja shume e amortizuar e 
rrjetit elektrik dhe hidraulik. 
- Për të krijuar kushte sa më të 
mira për ambientet ku zhvillohet 
mesim ka nevoje per blerje te 
materialeve të pastrimit të 
ambienteve, të cilat 
shpërndahen në bazë të 
normativave të miratuara dhe 

a) Do te vazhdoje te 
mirembahen 9 shkollat e 
mesme te qytetit dhe 6 
shkollave te mesme te NjA 
te tjera, dhe konkretisht: 
 
- Blerje dhe Zevendesimi i 
120 ml kabell elektrik dhe 
pjeseve te ndricimit  
- Blerje dhe vendosje e 
pjeseve hidraulike per 
demtimet qe peson rrjeti 
ne cerdhe,kopshte e 
konvikte  
- Vendosja e kontroll i 302 
fikseve te zjarrit 
- Lyerje e 16 ndertesave 
- Blerje dhe vendosje e 400 
m2 xhamash ne 250 
klasa/dhoma 
- Pastrimi i perditshem  
111 ndertesave 

P4.F2.O1.A.1 
 
 

Blerje dhe vendosje 
e pjeseve te 
kembimi si 
materialeve,  
elektrike, 
hidraulike, xhama 
dhe materialeve te 
pastrimit 
 
a)Ne shkollat e 
mesme  
 
b) Ne konviktet 
 
c) Shkollat 9 vjecare 
 
d) Kopshtet 
 
e) Cerdhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,970 
 

 
 

4,035 
 

5,024 
 

17,135 
 

8,018 
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ngrohja e ambjenteve 
    

-Pagesa e Siguracionit te 
80 ndertesave 
-Ngrohja e ambjenteve 
 

O2. Ambienete te 
rikonstruktuara 
sipas standarteve 

Ambiente te 
rikonstruktuara 

Godina e QKF eshte mjaft e 
vjeter dhe amortizuar , ne 
pjesen me te madhe tavani 
eshte shume I demtuar gje qe 
perben rrezik per stafin dhe 
femijet. 

Do te rikonstruktohet 
catia,tavanet, salla e 
baletit, dhomat e 
zhveshjes, salla e shfaqjes , 
meremetime suvaje e 
lyerje e gjithe ambienteve. 

P4.F4.O2.A2 Rikonstruksion i 
godines se QKF 

                2,800  

   P4.F4.O2.A3 Rikonstruksion 
shkollash 

50,856 

   P4.F4.O2.A4 Ndertim shkolla 9 
vjecare M.Kaculini 

71,980 

   P4.F4.O2.A5 Rikonstrukison 
palestra shkolles 
Fizkultures 

15,298 
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   P4.F4.O2.A6 Rikonstruksion 2 
kopshte : Sotir 
Noka dhe tek 
fidanishtja 

31,615 

   P4.F4.O2.A7 Shtese kontrate 
"Ndertim kopshti 7 
Marsi" 

3,584 

   P4.F4.O2.A8 Rikonstruksion i 
cerdhes nr.1 

25,478 

 P4 F2 Shuma 237,803 

P4: PROGRAMI ARSIMI PARASHKOLOOR DHE PAAUNIVERSITAR VITI 2017 608,567 

 VITI 2018 500,145 

 VITI 2019  508,124 



 

Buxhetimi programit te arsimit 

Për realizimin të aktiviteteve të Programit  "Arsimi parashkollor dhe parauniversitar" planifikohet 

buxheti me vlerë totale 608.567  mijë lekë per vitin 2017 .dhe paraqitet si ne tabelen e 

meposhteme. Per  vitet e tjera rritja per shpenzimet korrente eshte 2% , kurse fondet per 

investime jane nga 101.216 mije leke per sejcilin nga vitet 2018,2019 dhe jane per 

rikonstruksione shkollash. 

          ne mije leke 

Programet dhe Funksionet Shuma  Paga&sigurime Operative Transferta Investime 

P4. Arsimi 
Parashkollor dhe 
Parauniversitar 

F1 
Administrimi dhe 
Rregullimi i Sistemi 
Arsimor Parauniversitar                       

370,764 232,951 121,974 0 15,839 

F2 

Ndërtimi, rehabilitimi dhe 
mirëmbajtja e ndërtesave 
arsimore të sistemit 
shkollor 
parauniversitar,me 
përjashtim të shkollave 
profesionale. 

237,803 0 36,182 0 201,621 

    Viti 2017 608,567 232,951 
158,156 0 

                   
217,460  

(rritje 2%)Viti 2018 500,145 237,610 161,319 0 101,216 

(rritje 2%)Viti 2019 508,124 242,362 164,546 0 101,216 

 

 

 

 

Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2017 jane si  me poshte: 
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P.4. Funksioni 1 : Administrimi dhe rregullimi I sistemit arsimor parauniversitar dhe parashkollor ne kopshte e 
cerdhe 

Pershkrimi aktiviteteve 
paga&sigurime 

Shpenzime 
operative transferta investime  

Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

P4.F1.O1.A1 Paga dhe sigurime 
shoqerore per punonjesit 
mbeshtetes te shkollave te 
mesme 

14,856       14,856 

P4.F1.O2.A.2 Paga dhe sigurime 
shoqerore per punonjesit 
mbeshtetes te shkollave 9 
vjecare  

31,096       31,096 

P4.F1.O2.A.3 Paga dhe Sigurime 
shoqerore per punonjesit 
mbeshtetes te QKFemijeve 

816       816 

P4.F1.O3.A.4 Paga dhe sigurime 
shoqerore per punonjesit 
mbeshtetes te konvikteve 

15,740       15,740 

P4.F1.O4.A5 Paga dhe sigurimet 
shoqerore te  punonjesve 
edukative te kopshteve 

108,553       108,553 

 P4.F1.O4.A6 Paga dhe sigurime 
shoqerore per punonjesit 
mbeshtetes  te kopshteve 

14,971       14,971 

P4.F1.O4.A6/1 Paga dhe sigurime 
shoqerore per punonjesit 
edukativ te QKF 

5,891    5,891 

P4.F1.O5.A.7 Paga dhe sigurimet 
shoqerore te  punonjesve 
te sherbimit ne cerdhet 

41,028       41,028 

P4.F1.O6.A.8 Likuidimi i kontratave me te 
tretet (uje, energji, 
telefon,poste) 

0  31,350     31,350 

P4.F1.O6.A.9 Blerje dhe furnizi me baze 
material, kancelari: 

0 2,440      2,440 

P3.F1.O6.A.10 Transporti I mesuesve dhe 
nxenesve: 

0  24,168     24,168 

P4.F1.07.A11 Blerje materiale per gatim 
(lende djegese,ene kuzhine, 
materiale te buta ) 

0  3,265     3,265 

P4.F1.07.A12 Blerje paisje te reja dhe 
orendi per konviktet, 
kopshte, cerdhe 

0      15,139 15,139 

P4.F1.07.A13 Blerje ushqime:konvikte, 
kopshte , cerdhe 

0  57,201     57,201 

P4.F1.O8.A14 Funksionimi I Q.Kulturore 
te femijeve 

0 1,050     1,050 

P4.F1.O8.A15 

Blerje kostume popullore 
dh  vegla muzikore (1 
tastiere,3 kitarra , 3 
fizarmonika) 

0 

    700 

700 
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P4.F1.O8.A16 
Organizimi I aktiviteteve 
per femije 

0 
2,500     

2,500 

P4.F1 TOTALI  Viti 2017 232,951 121,974 0 15,839 370,764 

P.4. Funksioni 2 : Ndertimi,rehabilitimi  dhe mirembajtje e ndertesave arsimore te sistemit shkollor parauniversitar , 
me perjashtim te shkollave profesionale 

Pershkrimi aktiviteteve 
 Paga&sigurime 

Shpenzime 
operative transferta investime  

Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

P4.F2.O1.A.1 

Blerje dhe vendosje e 
pjeseve te kembimi si 
materialeve,  elektrike, 
hidraulike, xhama dhe 
materialeve te pastrimit 

  36,182     
                              

36,182 

P4.F2.O2.A.2 
Rikonstruksin I godines se 
QKF 

      
                

2,800  
                    

2,800  

P4.F2.O2.A.3 Rikonstruksione shkollash       
             

50,866  
                 

50,866  

P4.F2.O2.A.4 
Ndertim  shkolla 9 vjecare 
M.kaculini 

      
             

71,980  
                 

71,980  

P4.F2.O2.A.5 
Rikonstruksion palestra 
Shkolla e Fizkultures 

      
             

15,298  
                 

15,298  

P4.F2.O2.A.6 
Rikonstruksione kopshti 
Sotir Noka,  

      
             

15,298  
                 

15,298  

P4.F2.O2.A.7 
Shtese kontrate "Ndertim 
kopshti 7 Marsi" 

      
                

3,584  
                    

3,584  

P4.F2.O2.A.8 
Rikonstruksion 2 cerdhes: 
Nr.1 dhe Fidanishte 

      
             

41,795  
                 

41,795  

P4.F2 TOTALI  Viti 2017   
                

36,182  
                         

-    
          

201,621  
              

237,803  

P6. Strehimi dhe Sherbimet Sociale 

 

Përshkrimi i programit  

Programi i kujdesit dhe strehimit  social parashikon:  

- Hartimin e programeve lokale të kujdesit social dhe strehimit  për të gjitha shtresat në 

nevojë si familje, të moshuar, fëmijë apo të rinj 

Zhvillimin e politikave për zbutjen e problemit të strehimit për të gjitha shtresat në nevojë të 

klasifikuara sipas kritereve të përcaktuara me akte ligjore e nën ligjore. 

Përshkrimi i politikave  

Politika e ketij programi synon :  

 Realizimin e projekteve dhe nismave qe synojne permiresimin e jetes sociale           

kulturore, te ofrimit te nje mjedisi miqesor per te gjithe, te ofrimit te hapesirave per 

argetim dhe perkujdesje sidomos ndaj grupeve ne nevoje, zgjerimi i games se 

sherbimeve per te gjitha grupet sociale, permiresimi i infrastruktures sociale 

vecanerisht ne zonat rurale. 

 Zgjerimin e programit të strehimit për të siguruar integrim social për të pastrehët dhe 

të gjithë kategoritë në risk, me qëllim zbutjen e mëtejshme të këtij problemi 



 

 

P5. Funksioni 1 : Krijimin dhe administrimin e sherbimeve sociale per shtresat ne nevoje, personat me aftesi te kufizuara , femijet, grate , te moshuar etj 
sipas menyres se percaktuar ne ligj 

v.2017 

Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

F1. O1.Mbulim sa me i 
plote i territorit te 
Bashkise me sherbime 
sociale  ne perputhje me 
nevojate grupeve te 
marxhinalizuara 

nr.femijeve ne 
situate rruge, nr. 
I sherbimeve 
mbrojtese dhe 
rehabilituese 

Ne Bashkine Durres ka 
rreth 74  femije ne situate 
rruge , nuk ka nje plan 
lokal te veprimit per 
identifikimin dhe 
mbrojtjen e femijve ne 
situate rruge 

 -Femije ne situate rruge te 
identifikuar                                                        
-Nr.femijeve ne situate rruge I 
zvogeluar                                                            
-Sherbime mbrojtese dhe 
rehabilituese per femijet ne 
situate rruge funksionale                                    
- Kushtet e femijeve ne situate 
rruge te permiresuara                               
-Sherbime parandaluese per 
fenomenin *femije ne situate 
rruge*                         

P5.F1.O1.A1 
Hartimi dhe zbatimi i planit  
lokal te veprimit per femijet ne 
situate rruge 

                         
360  

  

nr.femijeve qe 
trajtohen ne 
grupin 
multidisiplinor 

menaxhohen mesatarisht 
3 raste te reja ne muaj , 
rretth 40 raste ne vit  

Numer me I madh I rasteve te 
menaxhuara , numer me te 
madh vizitash ne familje, 
ndihme konkrete ne veshje e 
strehim per nje numer me te 
madh rastesh 

P5.F1.O1.A2 
Menaxhimi i rastit te femijeve 
ne grupin multidisiplinor 

                              
-    

  

nr. rasteve qe 
menaxhohen 

Aktualisht  per kete 
sherbim eshte 
kontraktuar Qendra per 
zhvillim komunitar "Sot 
per te ardhmen" . Me 
fonde te buxhetit te 
Bashkise jane menaxhaur 
25 raste te cileve iu eshte 
ofruar sherbimi. I eshte 
ofruar keshillim 

ofrim i sherbimit ne menyre te 
shpejte dhe cilesore  

P5.F1.O1.A3 
Zbatimi i sistemit te referimit te 
rasteve te dhunes ne 
marredheniet familjare . 

                         
500  
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nepermjet linjes 
telefonike ne 28 raste. 

  

nr. Familjeve te 
mbeshtetura 
financiarisht  me 
nd.ekonomike ; 
nr. Personave te 
trajtuar me 
pagese paaftesie 
dhe invaliditeti 

jane trajtuar me ndihme 
ekonomike 380 familje, 
me pagese AK  3909 
persona, kujdestari per 
PAK 1038 persona dhe 
pagese invaliditeti  
5156persona 

Do te trajtohen me ndihme 
ekonomike 393 familje, me 
pagese paaftesie 4099 persona, 
kujdestari 1138 persona,  
pagese invaliditeti 5211 
persona. 

P5.F1.O1.A4 

Pagesa e ndihmes 
ekonomike,Personave me aftesi 
te kufizuara dhe invalideve te 
Punes 

              
981,127  

  

nr. Familjeve te 
trajtuara 
financiarisht 

jane trajtuar mesatarisht 
80 familje 

do trajtohen mesatarisht 110 
familje 

P5.F1.O1.A5 
Fondi social per familjet ne 
nevoje 

                    
4,000  

F1.O2.Bashkepunim i 
ngushte me shoqerine 
civile,  OJF e sherbimeve 
sociale  mbi 
sensibilizimin , 
ndergjegjesimin e 
komunitetit mbi 
nevojat, problemet e 
grupeve ne nevoje  

nr.aktiviteteve 

Nevoje per 
ndergjegjesimin e 
komunitetit mbi te drejtat 
e femijeve 

organizimi I nje aktiviteti ditor 
sensibilizues 

P5.F1.O2.A6 

Aktivitet ndergjegjesues ne 
kuader te Dites nderkombetare 
per te drejtat e femijeve 20 
Nentori 

                            
20  

Eshte organizuar aktiviteti 
ne diten e femijeve 

Organizimi I nje aktiviteti 
argetues 

P5.F1.O2.A7 
Aktivitete per Diten e femijeve 
1 Qershorin 

                            
70  

Nevoje per 
ndergjegjesimin e 
komunitetit per shebimet 
ndaj familjes 

organizimi I nje aktiviteti ditor 
sensibilizues per familjen 

P5.F1.O2.A8 
Dita nderkombetare per 
familjen 15 Maj 

                            
35  

Bashkia eshte 
pjesemarrese ne aktivitet 

Bashkia do te jete 
pjesemarrese ne aktivitet pa 
kontribut financiar 

P5.F1.O2.A9 

Ndergjegjesim ne kuader te 
Dites nderkombetare te 
personave me aftesi te 
kufizuara  3 Dhjetorit 

                              
-    

Nevoje per 
ndergjegjesimin e 
komunitetit per te drejtat 
e njeriut 

Organizimi I aktiviteteve 
ndergjegjesuese e 
parandaluese kunder dhunes 
me baze gjinore per 15 dite 

P5.F1.O2.A10 

Aktivitete ndergjegjesuese e 
sensibilizuese ne kuader te 16 
diteve kunder dhunes me baze 
gjinore (25 Nentor-10 Dhjetor) 

                            
50  
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Eshte organizuar 
aktiviteteti  me rastin e 8 
marsit  

Organizimi I aktivitetetit me 
rastin e 8 marsit  

P5.F1.O2.A11 
Dita nderkombetare e gruas 
8marsi 

                            
45  

F1.O3.Gjitheperfshirja, 
pjesemarrja, krijimi i 
shanseve te barabarta 
dhe mosdiskriminim per 
shkak te aftesive te 
kufizuara, gjinise, 
origjines, minoritetit 

nr.perrfituesve 
komunitet shume i varfer, 
i marxhinalizuar, i 
perjashtuar 

Punesim , ulje e nr. te nx. 
braktises te shkolles,  rritje e 
nr. nx. qe do te vazhdojne 
arsimin e larte , rritja e nr. te 
femijeve te regjistruar ne 
gj,civile , rritje e kapaciteteve 
te OJF rome 

P5.F1.O3.A12 

Fuqizimi social ekonomik i 
komunitetit rom dhe 
egiptian(projekt i finacuar nga 
PNUD) 

                              
-    

nr. Sherbimeve 
dhe perfituesve 

Ne tetor 2016 u ngrit 
Qendra per femijet me AK  
nga "Save The Children" . 
Deri ne 2019 keto 
sherbime do te 
financohen nga "Save the 
children" 

Krijimi i struktures se 
qendrueshme ne Qender, ofrim 
i sherbimeve te munguara 
cilesore per femijet AK, 
parandalim i institucionalizimit 
te femijeve me AK etj.  

P5.F1.O3.A13 
Ngritja e sherbimeve me baze 
komunitare per  PAK (fonde te 
Save the Children) 

                              
-    

  Ka një mungësë  të 
kapaciteteve menaxhuese 
në nivel lokal lidhur me 
pritjen e parë dhe 
integrimin e emigrantëve, 
ndeshemi edhe me 
mungesën e 
informacionit si dhe 
shkallën e ulët të 
ndërgjegjësimit tek 
qytetarët lidhur me 
fenomenin e 
emigracionit. Me qëllim 
adresimin e këtij 
fenomeni,  në këtë 
kuadër te Programit 
"Evropa për Qytetarët" 

Synimi kryesor i zbatimit të 
këtij projekti (2017-2019) është 
nxitja e një dialogu të 
përbashkët të orientuar në 
forcimin e kapaciteteve 
menaxhuese në nivel lokal, 
veçanërisht e fokusuar në 
bashkëpunimin midis 
institucioneve publike/private 
si dhe shoqatave të shoqërisë 
civile lidhur me pritjen e parë si 
dhe integrimin e emigrantëve 
në territorin pritës. 

P5.F1.O3.A14 
Projekti  I Komisionit Europian   
"IN.TO.EU" 

                         
419  
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2014-2020, në shkurt 
2016, ka filluar zbatimi i 
projektit "Inclusive towns 
in action for a shared 
European strategy of 
inclusion" IN.TO.EU.  

 1. Krijimi i një 
networku 
ndëmjet 
qyteteve nga 
vende të 
ndryshme me 
qëllim 
kapërcimin e  
steriotipeve si 
dhe formave  
stigmatizuese të 
krijuara në të 
kaluarën dhe në 
të tashmen  ndaj 
emigrantëve;  

Bashkia Durrës është 
partner se bashku me 
Universitetin A.Moisiu në 
projektin REACT, projekt 
ky i financuar nga 
programi "Evropa për 
Qytetarët" 2014-
2020.dhe  do të fillojë të 
zbatohet në vitin 2017. 
Sot, kriza e emigrantëve 
që ka prekur Europën, 
përfshirë edhe 
Shqipërinë, është një 
cështje që na prek të 
gjithëve dhe që kërkon 
marrjen e masave 
konkrete dhe ndihmesën 
financiare me qëllim 
integrimin paqësor të 
emigranteve. 

Ky projekt, i cili do të zbatohet 
gjatë periudhës 2017-2019, 
synon të krijojë një network 
ndëmjet qyteteve nga vende të 
ndryshme të BE-së dhe jashtë 
saj me qëllim zhvillimin dhe 
përhapjen e qasjeve dhe 
sugjerimeve të ndryshme mbi 
integrimin e emigrantëve si dhe 
luftimin e cdo forme 
stigmatizimi apo diskriminimi 
duke mbështetur “Agjendën e 
re Evropiane mbi migrimin” 
(2015). 

P5.F1.O3.A15 
Projekti  I Komisionit Europian   
REACT 

                         
329  

        P5.F1. Totali v.2017      987,555  

          Totali v.2018  1,007,438 

          Totali v.2019  1,026,758 

 

P5. Funksioni 2:  Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.  v.2017 
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Objektivi Tregues/indikatori Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

F2. O1. Te siguroje 
zhvillimin e metejshme 
te projekteve te 
strehimit social 
nepermjet skemave 
alternative .  

  
Funksionon Njesia e 
perbere nga 5 persona 

Do te vazhdoje te 
funksionoje me te njejten 
strukture ne 2017 

P5.F2.01.A1. 
Funksionimi i njesise se 
zbatimit te projektit te 
banesave sociale (PIU) 

                    
7,680  

F2.O2. Te siguroje 
administrimin dhe 
mirembajtjen e 
banesave sociale sipas 
standarteve  

siperfaqja e 
perbashket qe 
mirembahet 

Mirembahen ambientet e 
perbashketa te 2 
seksioneve 2133 m2  

Do te shtohet  edhe  
seksioni  III  me siperfaqe 
te perbashket  625 m2 

P5.F2.O2.A1 
Mirembajtje e banesave 
sociale  

                    
3,000  

Aktualisht jane te 
pahipotekuara 

Do te hipotekohen 342 
apartamente 

P5.F2.O2.A2 Hipotekim i banesave sociale 
                    
3,500  

te pasiguruara  
sigurim per 254 
apartamente qe jane ne 
shfrytezim 

P5.F2.O2.A3 Sigurimi  i banesave sociale  
                         
550  

F2. O3. Zbutje e 
problematikes se 
strehimit per familjet 
me te ardhura te ulta 

nr. banesave sociale 
qe ndertohen 

Jane ne proces ndertimi 
88 apartamente (seksioni 
III) ne Shkozet  

Do te perfundojne dhe do 
te  jepen me qera sociale 
88 apartamente 

P5.F2.O3.A1 
Ndertim i banesave sociale 
(situacione dhe  pagesa e 
kredise) 

              
106,000  

        P5.F2 Totali v.2017 120,730          

          Totali v.2018 29,025                

          Totali v.2019 43,325                   
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P5. Funksioni 3. Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore v.2017 

Objektivi Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

F3.O1. Te fuqizoje 
institucionet qe 
ofrojne sherbime 
sociale  

nr.perfituesve 

100 te moshuar prane 
QDM dhe 145 familje 
rome marrin sherbime 
multifunksionale prane 
QKM Nishtulla 

Do te vazhdoje I njejti 
sherbim ne 2017 

P5.F3.O1.A1 

Funksionimi  i 2 qendrave  
sociale: Qendra ditore te 
moshuarve  dhe Qendra 
komunitare multifunksionale 
NISH Tulla 

                    
20,153  

Ambiente me kushte jo 
te mira per mirerritjen e 
10 femijeve  0-6 vjec 
rezident ne shtepine e 
foshnjes. 

Permiresim I kushteve te 
banimit te femijeve 
rezident ne shtepine e 
foshnjes (godina tek 
Cezma e Ferres) 

P5.F3.O1.A2 
Mobilimi I ambienteve ne 
shtepine e foshnjes  

                         
700  

        P5.F3 
Totali v.2017                 

20,853  

          Totali v.2018  20,556                    

          
Totali v.2019            

20,556 

 

 

 

 

 



 

Buxhetimi programit te sherbimeve sociale 

Për realizimin të aktiviteteve të Programit : Sherbime sociale  planifikohet buxheti me vlerë totale 

1.129.138  mijë lekë per vitin 2017 dhe paraqitet si ne tabelen e meposhteme.Ky program renditet 

i dyti per nga madhesia e shpenzimeve (26% e buxhetit). Per  vitet e tjera rritja per shpenzimet 

korrente eshte 2% , kurse fondet per investime jane : 

Investime viti 2018: 

1. Shlyerja e kredise CEB per banesat sociale 14.000 mije leke 

 Investime viti 2018: 

1. Shlyerja e kredise CEB per banesat sociale 28.000 mije leke 

          Ne mije leke 

Programet dhe Funksionet viti Shuma paga&sigurime Operative Transferta Investime 

F1 Krijimin dhe administrimin e 
sherbimeve sociale per shtresat ne 
nevoje, personat me aftesi te 
kufizuara femijet , grate,te moshuar 
etj.,sipas menyres se percaktuar me 
ligj 

2017 987.555   1.080 986.475 0 

  
2018 

1.007.437 0                 1.102  1.006.336                   -    

  
2019 

1.026.758 0                 1.124  1.025.634   

F2 

Ndërtimin dhe administrimin e 
banesave për strehimin social, sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj.  

2017 120.730 6.080 8.650 0 106.000 

  
2018 

29.025 6.202 8.823 0 14.000 

  2019 43.325 6.326 8.999 0 28.000 

F3 

Ndërtimin dhe administrimin e 
qendrave për ofrimin e shërbimeve 
sociale vendore 

2017 20.853 14.183 5.970 0 700 

  
2018 

20.556 14.467 6.089 0   

  2019 20.967 14.756 6.211 0   

    Viti 2017 1.129.138 20.263 15.700 986.475 106.700 

(rritje 2%)Viti 2018 1.057.018 20.668 16.014 1.006.336 14.000 

(rritje 2%)Viti 2019 1.091.050 21.082 16.334 1.025.634 28.000 
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Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2017 jane si  me poshte: 

 

P5. Funksioni 1 : Krijimin dhe administrimin e sherbimeve sociale per shtresat ne nevoje, personat me aftesi te 
kufizuara , femijet, grate , te moshuar etj sipas menyres se percaktuar ne ligj 

Pershkrimi aktiviteteve 

paga&sigurime 
Shpenzime 
operative transferta investime  

Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

P5.F1.O1.A1 
Hartimi dhe zbatimi i planit  
lokal te veprimit per femijet 
ne situate rruge 

                                  
-    

                            
360  

0   
                         

360  

P5.F1.O1.A2 
Menaxhimi i rastit te 
femijeve ne grupin 
multidisiplinor 

                                  
-    

  0   
                              

-    

P5.F1.O1.A3 

Zbatimi i sistemit te 
referimit te rasteve te 
dhunes ne marredheniet 
familjare . 

                                  
-    

                            
500  

0   
                         

500  

P5.F1.O1.A4 

Pagesa e ndihmes 
ekonomike,Personave me 
aftesi te kufizuara dhe 
invalideve te Punes 

                                  
-    

  
           

981,127  
  

              
981,127  

P5.F1.O1.A5 
Fondi social per familjet ne 
nevoje 

                                  
-    

  4000   
                    

4,000  

P5.F1.O2.A1 

Aktivitet ndergjegjesues ne 
kuader te Dites 
nderkombetare per te 
drejtat e femijeve 20 
Nentori 

                                  
-    

                               
20  

0   
                            

20  

P5.F1.O2.A2 
Aktivitete per Diten e 
femijeve 1 Qershorin 

                                  
-    

                               
70  

0   
                            

70  

P5.F1.O2.A3 
Dita nderkombetare per 
familjen 15 Maj 

                                  
-    

                               
35  

0   
                            

35  

P5.F1.O2.A4 

Ndergjegjesim ne kuader te 
Dites nderkombetare te 
personave me aftesi te 
kufizuara  3 Dhjetorit 

                                  
-    

  0   
                              

-    
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P5.F1.O2.A5 

Aktivitete ndergjegjesuese 
e sensibilizuese ne kuader 
te 16 diteve kunder dhunes 
me baze gjinore (25 
Nentor-10 Dhjetor) 

                                  
-    

                               
50  

0   
                            

50  

P5.F1.O2.A6 
Dita nderkombetare e 
gruas 8marsi 

                                  
-    

                               
45  

0   
                            

45  

P5.F1.O2.A7 
Shpenzime funerali per 
invalidet e luftes  

                                  
-    

  600   
                         

600  

P5.F1.O3.A1 

Fuqizimi social ekonomik i 
komunitetit rom dhe 
egiptian(projekt i finacuar 
nga PNUD) 

                                  
-    

  0   
                              

-    

P5.F1.O3.A2 
Ngritja e sherbimeve me 
baze komunitare per  PAK 
(fonde te Save the Children) 

                                  
-    

  0   
                              

-    

P5.F1.O3.A3 
Projekti  I Komisionit 
Europian   "IN.TO.EU" 

                                  
-    

  419   
                         

419  

P5.F1.O3.A4 
Projekti  I Komisionit 
Europian   REACT 

                                  
-    

  329   
                         

329  

P5.F1. Totali v.2017 
                                  

-    
             

1,080  
    

986,475                   -    
              

987,555  

  
 
 
 

            

 P5. Funksioni 2:  Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me 
ligj. 

Pershkrimi aktiviteteve 

paga&sigurime 
Shpenzime 
operative transferta investime  

Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

P5.F2.01.A1. 
Funksionimi i njesise se 
zbatimit te projektit te 
banesave sociale (PIU) 

                        
6,080  

                       
1,600  

                           
-    

  
                    

7,680  

P5.F2.O2.A1 
Mirembajtje e banesave 
sociale  

                                  
-    

                       
3,000  

                           
-    

  
                    

3,000  

P5.F2.O2.A2 
Hipotekim i banesave 
sociale 

                                  
-    

                       
3,500  

                           
-    

  
                    

3,500  

P5.F2.O2.A3 Sigurimi  i banesave sociale  
                                  

-    
                            

550  
                           

-    
  

                         
550  

P5.F2.O3.A1 
Ndertim i banesave sociale 
(situacione dhe  pagesa e 
kredise) 

                                  
-    

  
                           

-    
            

106,000  
              

106,000  

P5.F2 
Totali v.2017 

                      
6,080  

                       
8,650  

                           
-    

            
106,000  

              
120,730  

              

P5. Funksioni 3. Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore 

Pershkrimi aktiviteteve 
paga&sigurime 

Shpenzime 
operative transferta investime  

Kosto 
vjetore 
(000/leke) 



 
 
 

101 
 
 

P5.F3.O1.A1 

Funksionimi  i 2 qendrave  
sociale: Qendra ditore te 
moshuarve  dhe Qendra 
komunitare 
multifunksionale NISH Tulla 

14,183  
                       

5,970  

                        
20,153  

P5.F3.O1.A2 
Mobilimi I ambienteve ne 
shtepine e foshnjes  

      
                       

700  
                         

700  

P5.F3 
Totali v.2017   

                       
5,970    

                       
700  

                    
20,853  

 

 

 

 

 

P6. Kultura, Rinia, Sportet 

 

Politika e ketij program synojne: 

Pasurimin e cilesise  se jetes  kulturore dhe sociale duke perfshire te gjitha 

grupmoshat dhe nivelet  sociale ne Durres,   

Realizimin e nismave  me fokus punesimin e te rinjve, mbeshtetjes se 

projekteve per zgjerimin e games se arsimit profesional, dhe pergatitjen e brezit  

te ri per tregun e punes qe  perben garanci per ndertimin e nje te ardhmeje te 

sigurt. 

Permiresimin e cilesise se sportit duke i rikthyer Durresit traditen e garave te 

notit , organizimin e lojrave te ujit, zhvillimin e kampionateve nderkombetare e 

garave te ndryshme tipike per nje qytet detar  europian.  

 



 

 

P6. Funksioni 1 : Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e e vlerave te trashegimise kulturore me interes vendor, si dhe administrimin e 
objekteve qe lidhen me ushtrimin e ketyre funksioneve v.2017 

Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

F1.O1. Te shtoje numrin 
e veprimtarive muzeale  
dhe te vizitoreve  

      
P6.F1.O1.A1 

Funksionimi rrjetit 
muzeal 

                   
890  

      
P6.F1.O1.A2 

Blerje akseseore 
ekspozimi 

                   
200  

  
      P6.F1 Totali v.2017                

1,090  

        Totali v.2018  908 

        Totali v.2019  926 

 

P6. Funksioni 2 : Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombetar e lokal , si dhe administrimin e objekteve qe 
lidhen me ushtrimin e ketyre funksioneve 

v.2017 

Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

F2.O1. Te gjalleroje 
jeten artistike dhe 
kulturore ne qytetin e 
Durresit duke rritur 
nr.e aktiviteteve dhe 
cilesine e tyre.  

nr. personelit  dhe 
kontratave te 
sherbimit 

Q.kulturore ka nje 
strukture prej 40 veta : 
4 veta  administrate, 6 
veta  ne rrjetin muzeal, 
12 ne trupen e teatrit, 
17 punonjes 
mbeshtetes 

E njejta strukture do te 
jete edhe ne 2017 

P6.F2.O1.A1 
Menaxhimi dhe 
administrimi I 
Q.Kulturore  

            
32,875  

  Sistemi aktual I 
ndricimit  te skenes 
eshte manual dhe i 
instaluar qe ne 
ndertimin e objektit ne 

Do te vendoset pult 
komandimi per 
sistemin e ndicimit te 
skenes ne menyre qe 
te realizohen shfaqje 

P6.F2.O1.A2 
Pajisja me kult 
komandimi I sistemit 
te ndricimit 

               
1,800  
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1960. sipas standarteve 

nr.premierave te vena 
ne skene nga trupa e 
Teatrit . 

  Trupa e teatrit do te 
veje ne skene 4 
premiera dhe do te 
marre pjese ne dy 
festivale kombetare 
dhe nje nderkombetar 

P6.F2.O1.A3 
Realizimi I premierave 
nga trupa e teatrit 
A.Moisiu 

               
1,064  

nr. anetareve te 
orkestres 

Funksionon orkestra e 
harqeve me 19 
instrumentiste dhe 1 
dirigjent 

  

P6.F2.O1.A4 
Funksionimi I 
orkestres se harqeve 

               
1,440  

nr. anetareve te 
bandes 

Funksionon orkestra 
frymore (banda) prej 
25 instrumentiste dhe 
nje drejtues orkestre  

I njejti formacion ne 
2017. 

P6.F2.O1.A5 
Funksionimi I bandes 
se qytetit                 

               
2,096  

  Funksionon keshilli 
kulturor me 11 veta  

  
P6.F2.O1.A6 

Pagesa e Keshillit  
kulturor 

                   
231  

nr. Projekteve Kalendari  kulturor 
2016 i perzgjedhur nga 
keshilli kulturor 

Kalendari  kulturor 
2017 i perzgjedhur nga 
keshilli kulturor 

P6.F2.O1.A7 Projekte kulturore 
            
15,000  

        P6.F2 Totali v.2017       54,506  

        Totali v.2018 68.760                    

        Totali v.2019     54.835                      

 

P6. Funksioni 3 : Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi I bibliotekave e ambienteve per lexim , me qellim edukimin e pergjithshem te 
qytetareve 

v.2017 



 
 
 

104 
 
 

Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

F3.O1. Te rrise nr. e 
perdoruesve te 
bibliotekes duke e cuar 
ne  9 mije , nga 8100 qe 
jane aktualisht 

nr.personelit dhe 
kontratat e 
prokurimeve 

Biblioteka ka nje 
personel prej 15 
vetash  

I njeti numer me 2016 

P6.F3.O1.A1 

Menaxhimi dhe 
administrimi i 
bibliotekes  se qytetit  
Durres 

            
13,452  

nr.ekzemplareve  u blene gjate vitit 
2016 : periodiku 15 
tituj, 279 tituj1061 
ekzemplare 

periodiku 15 tituj, 390 
tituj me 1465 
ekzemplare 

P6.F3.O1.A2 
Pasurimi I fondit te 
librave  

               
1,270  

nr.veprimtarive  per 
librin 

    
P6.F3.O1.A3 

Zhvillimi I 
veprimtarive per 
promovimin e librit 

                      
10  

preventivi punimeve Tarraca ne Bibioteken 
Angleze eshte 
plotesisht e 
amortizuar gje qe  
shkakton rrjedhje te 
ujrave ne gjithe 
tavanin e saj, 

Do te rikonstruktohet 
tarrace e bibliotekes 
angleze 

P6.F3.O1.A4 
Riparim I tarraces se 
bibliotekes Angleze 

               
2,215  

pajisjet qe do blihen Raftet aktuale te 
librave jane shume te 
demtura  

Do te filloje 
zevendesimi I rafteve 
te demtuara. 

P6.F3.O1.A5 
Blerje rafte dhe 
skedare per librat 

                   
310  

        P6.F3. Totali v.2017 17,257          

        Totali v.2018  15.027 

        Totali v.2019  15.327 
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P6. Funksioni 4 : Organizimi I aktiviteteve sportive, clodhese e argetuese, zhvillimi dhe administrimi I institucioneve e objekteve qe lidhen 
me ushtrimin e ketyre funksioneve 

v.2017 

Objektivi Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

F4.O1. Te garantoje 
adminsitrimin dhe 
zhvillimin e 
institucioneve dhe 
objekteve sportive 

Nr. i punonjesve te 
administrates  

Klubi i shumesporteve 
ka nje administrate 
prej  8 vetash qe 
realizon menaxhimin 
e klubit . 

Edhe ne 2017 do te 
jete i njejti numer 
personeli .         

P6.F4.O1.A1 

Menaxhimi 
administrativ I Klubit 
Shume Sporteve 
"Teuta" 

               
7,476  

Pajisjet qe do te blihen Pajisje te amortizuara 

Per mirefunksionimin 
do te realizohet blerja 
e pajisjeve : 
kompiuter, printer, 
kondicioner  dhe 
karrige 

P6.F4.O1.A2 

Blerje kompiuter, 
printer, kondicioner, 
karrige per kl.e 
shumesporteve 

                   
200  

Nr. i punonjesve qe 
kryejne mirembajtjen e 
Pallatit te Sportit 
R.Njala dhe nr. 
Sherbimeve qe kryhen  

Mirembajtja e Pallatit 
te Sportit R.Njala 
realizohet me 10 
punonjes.  

E njejta situate me 
V.2016 

P6.F4.O1.A3 

 Funksionimi dhe 
mirembajtja e Pallatit 
te Sportit "Ramazan 
Njala" 

               
5,033  

Nr. Personelit dhe 
siperfaqja qe 
mirembahet  

Mirembajtja e 
pishines realizohet 
nga nje personel prej 
3 vetash: 1 inspektor . 
1puntor mirembajtje 
dhe 1 roje. Punimet 
per ndertimin e kesaj 
pishine perfunduan 
ne 2016 dhe ne 

Do te realizohet 
pastrimi i ujit te 
pishines sipas 
standarteve. 

P6.F4.O1.A4 
Funksionimi dhe 
mirembajtja e 
pishines verore 

               
4,110  
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qershor te ketij viti 
pishina u vu ne 
funksionim . 

Kontratat ekzistuese 
per parkun sportiv, 
pallatin e sportit dhe 
pishinen verore 

2016 2017 P6.F4.O1.A5 

Shpenzimet per 
energji, uje, telefon,  
internet per Kl. E 
shumesporteve 
(parku, pallati sportit, 
pishina) 

               
3,645  

  

Klubi i futbollit Teuta 
ka nje personel 7 
vetash : pergjegjes 
klubi, pergj. finance, 5 
puntore mirembajtje. 

I njejte me 2016 P6.F4.O1.A6 

Menaxhimi 
administrativ  Klubit 
te Futbollit  "TEUTA" 
dhe Stadiumit 
N.Dovana 

               
4,386  

siperfaqja qe 
mirembahet 

Siperfaqja stadiumit 
68417.62 m2 

E njejte me 2016 P6.F4.O1.A7 
Mirembajtja e 
stadiumit "N.Dovana" 

               
4,620  

kontratat e sherbimeve 
nga te trete per 
stadiumin  

2016 2017 P6.F4.O1.A8 

Shpenzime per 
energji, uje , telefon, 
internet etj. per 
stadiumin N.Dovana 

               
3,000  

Pajisjet qe do blihen 

Ka nevoje per 
permiresimi te 
ambienteve te 
stadiumit 

Pajisja e ambienteve 
te stadiumit me 
infrastrukturen e 
nevojshme per 
zhvillimin e ndeshjeve 

P6.F4.O1.A9 

Blerje pajisje  per 
stadiumin : 2 
kondicioner, 4 porta 
rezerve, 1800 stola , 
tabele elektronike 

               
5,210  

Banjo te reja per 
stadiumin 

    P6.F4.O1.A10 
Ndertim i banjove ne 
ambientet e 
stadiumit 

               
5,000  

    

P6.F4.O1.A11 

 

Studim projektim per 

rikonstruksionin e Pallatit 

sportit R.Njala 

4,000 
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P6.F4.O1.A11 

 

Ndertim I fushave te sportit 

prane stadiumit 
14,154 

    

P6.F4.O1.A11 

 

Shtese kontrate 

"Rikonstruksioni pishines 

faza II" 

5,719 

F4.O2. Te garantoje 
pjesemarrjen e te 
gjithe ekipeve sportive   
ne aktivitetet sportive 
kombetare e 
nderkombetare me 
synim arritjen e 
rezultateve cilesore . 

nr. Automjeteve  

Klubi ka ne 
funksionim nje furgon 
qe ben transportin e 
sportisteve ne 
ndeshjet qe 
zhvillohen jashte 
qytetit ne baze te 
kalendareve sportive. 
Ky furgon ka 3 vjet qe 
ka plotesuar normen 
e amortizimit dhe 
eshte ne nje gjendje 
teknike jo te mire. 

Per vitin 2017 eshte 
planifikuar blerja e nje 
mikrobuzi te ri per 
transportin e ekipeve  

P6.F4.O2.A11 

Menaxhimi mjeteve 
te transportit ne 
klubin e 
shumesporteve 
Teuta. 

               
4,339  

nr. federimeve 

Nga klubi 
shumesporteve 
kryhen  10  federime 
ekipesh ne vit 

E njete me 2016 P6.F4.O2.A12 
Federime te ekipeve 
te shumesporteve 

               
1,000  

nr.gjyqtareve   
Do te trajtohen 8 
gjyqtare te lojrave me 
dore 

P6.F4.O2.A13 
Honorare te gjyqtarve 
te shumesporteve 

                   
345  

nr. trajnereve 
35 trajnere te 14 
disiplinave sportive 

  P6.F4.O2.A14 
Honorare te 
trajnereve te 
kl.shumesporteve 

               
4,716  

nr. sportisteve per cdo 
ekip qe trajtohen sipas 
klasifikimit 

Jane trajtuar 
mesatarisht 110 
sportiste per 10 muaj 

Do te trajtohen 120 
sportiste per 10 muaj 

P6.F4.O2.A15 
Trajtim ushqimor I 
sportisteve te ekipeve 
te shumesporteve 

            
15,154  

nr. Sportisteve 
materialet sportive te 
ekipeve jane te pakta 

Eshte planifikuar 
blerje uniformash 

P6.F4.O2.A16 
Furnizimi ekipeve  
sportive me materiale 

                   
220  
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sportive sportive  

nr.anetareve te ekipit 
te futbollit TEUTA 

    P6.F4.O2.A17 
Shpenzime per ekipin 
e futbollit : 

  

  
    

  

Trajtim ushqimor dhe 
mjeksor i ekipit te 
futbollit TEUTA 

            
13,500  

        
Shpenzime hotelerie 
per ekipin e futbollit 
TEUTA 

               
2,500  

        

Uniforma dhe 
materiale sportive 
per ekipin e futbollit 
TEUTA 

               
1,300  

        P6.F4 Totali v.2017 109,627 

        Totali v.2018  134,301 

        Totali v.2019  105,787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buxhetimi i programit te kultures  

Për realizimin të aktiviteteve të Programit "Kultura dhe Sporti"   planifikohet buxheti me vlerë 

totale 182.480  mijë lekë per vitin 2017 (4% e buxhetit).dhe paraqitet si ne tabelen e meposhteme. 

Per  2018-2019 rritja per shpenzimet korrente eshte 2% , kurse fondet per investime jane :  

Investime per vitin 2018 : 

1. Ngrohja e Pallatit te Kultures A.Moisiu 15.000 mije leke 

2. Rikonstruksioni Pallatit te Sportit R.Njala 60.000 mije leke 

Investime per vitin 2019 : 

1. Ndertim fusha sportive ne NJA  30.000 mije leke 

         Ne mije leke 

Programet dhe Funksionet viti Shuma 
paga&siguri

me Operative 
Transfert

a Investime 

F1  Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e e vlerave te 
trashegimise kulturore me interes 
vendor, si dhe administrimin e 
objekteve qe lidhen me ushtrimin e 
ketyre funksioneve 

2017 
         

1.090  
                   -    

                    
890  

                 
-    

                
200  

  2018 
            

908  
                   -    

                    
908  

                 
-    

  

  2019 
            

926  
                   -    

                    
926  

    

F2 
 Organizimin e aktiviteteve kulturore 
dhe promovimin e identitetit 
kombetar e lokal , si dhe 
administrimin e objekteve qe lidhen 
me ushtrimin e ketyre funksioneve 

2017 
       

54.506  
            

29.950  
22756 0 1.800 

  2018 
       

68.760  
            

30.549  
               

23.211  
                 

-    
15.000 

  2019 
       

54.835  
            

31.160  
               

23.675  
                 

-    
  

F3 
Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi I 
bibliotekave e ambienteve per lexim 
, me qellim edukimin e pergjithshem 
te qytetareve 

2017 
       

17.257  
            

12.317  
2415 0 2.525 

  2018 
       

15.027  
            

12.563  
                 

2.463  
                 

-    
  

  2019 
       

15.327  
            

12.815  
                 

2.513  
                 

-    
  

F4 Organizimi I aktiviteteve sportive, 
clodhese e argetuese, zhvillimi dhe 
administrimi I institucioneve e 
objekteve qe lidhen me ushtrimin e 
ketyre funksioneve 

2017 
     

109.627  
            

17.844  
55000 0 36.783 

  2018 
     

134.301  
            

18.201  
               

56.100  
                 

-    
60.000 

  2019 
     

105.787  
            

18.565  
               

57.222  
                 

-    
30.000 

    
 Viti 2017    182.480             60.111               81.061  

                 
-    

         41.308 

    Viti 2018    218.995            61.313               82.682    75.000 

    Viti 2019    176.875            62.539               84.336    30.000 
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 P6. Funksioni 1 : Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e e vlerave te trashegimise kulturore me 
interes vendor, si dhe administrimin e objekteve qe lidhen me ushtrimin e ketyre funksioneve 
  v.2017 

Pershkrimi aktiviteteve 
 Paga&siguri
me 

Shpenzime 
operative 

transferta 
investim
e  

Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

P6.F1.O1.A1 Funksionimi rrjetit muzeal 
                       
-    

                       
890  

    
                        
890  

P6.F1.O1.A2 Blerje akseseore ekspozimi 
                       
-    

    
                  
200  

                        
200  

P6.F1 Totali v.2017                        
-    

                       
890  

                                   
-    

                  
200  

                    
1.090  

 
 
 

   

    P6. Funksioni 2 : Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombetar e 
lokal , si dhe administrimin e objekteve qe lidhen me ushtrimin e ketyre funksioneve 

  v.2017 

Pershkrimi aktiviteteve 
 Paga&siguri
me 

Shpenzime 
operative 

transferta 
investim
e  

Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

P6.F2.O1.A1 
Menaxhimi dhe 
administrimi I Q.Kulturore  

          29.950  
                   

2.925  
    

                 
32.875  

P6.F2.O1.A2 
Pajisja me kult komandimi I 
sistemit te ndricimit 

                       
-    

    
             

1.800  
                    
1.800  

P6.F2.O1.A3 
Realizimi I premierave nga 
trupa e teatrit A.Moisiu 

                       
-    

                   
1.064  

    
                    
1.064  

P6.F2.O1.A4 
Funksionimi I orkestres se 
harqeve 

                       
-    

                   
1.440  

    
                    
1.440  

P6.F2.O1.A5 
Funksionimi I bandes se 
qytetit                 

                       
-    

                   
2.096  

    
                    
2.096  

P6.F2.O1.A6 Pagesa e Keshillit  kulturor 
                       

-    
                       

231  
    

                        
231  

P6.F2.O1.A7 Projekte kulturore 
                       

-    
                

15.000  
    

                 
15.000  

P6.F2 Totali v.2017 
   29.950  

                
22.756  

                                   
-    

             
1.800  

                 
54.506  
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   P6. Funksioni 3 : Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi I bibliotekave e ambienteve per lexim , me 
qellim edukimin e pergjithshem te qytetareve  

  v.2017 

Pershkrimi aktiviteteve 
 Paga&siguri
me 

Shpenzime 
operative 

transferta 
investim
e  

Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

P6.F3.O1.A1 
Menaxhimi dhe 
administrimi i bibliotekes  
se qytetit  Durres 

          12.317  
                   

1.135  
  

 
                 

13.452  

P6.F3.O1.A2 Pasurimi I fondit te librave  
                       

-    
                   

1.270  
    

                    
1.270  

P6.F3.O1.A3 
Zhvillimi I veprimtarive per 
promovimin e librit 

                       
-    

                          
10  

    
                           

10  

P6.F3.O1.A4 
Riparim I tarraces se 
bibliotekes Angleze 

                       
-    

    
             

2.215  
                    

2.215  

P6.F3.O1.A5 
Blerje rafte dhe skedare per 
librat 

                       
-    

    
                  

310  
                        

310  

P6.F3. Totali v.2017 
 12.317  

             
2.415  

                                   
-    

             
2.525  

                 
17.257  

    

       

    P6. Funksioni 4 : Organizimi I aktiviteteve sportive, clodhese e argetuese, zhvillimi dhe 
administrimi I institucioneve e objekteve qe lidhen me ushtrimin e ketyre funksioneve 

  v.2017 

Pershkrimi aktiviteteve 
 Paga & 
sigurime 

Shpenzime 
operative 

transferta  
investim
e  

Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

P6.F4.O1.A1 
Menaxhimi administrativ I 
Klubit Shume Sporteve 
"Teuta" 

             7.326  
                       

150  
  

 
                    

7.476  

P6.F4.O1.A2 
Blerje kompiuter, printer, 
kondicioner, karrige per kl.e 
shumesporteve 

                       
-    

    
                  

200  
                        

200  

P6.F4.O1.A3 
 Funksionimi dhe 
mirembajtja e Pallatit te 
Sportit "Ramazan Njala" 

             4.163  
                       

870  
    

                    
5.033  

P6.F4.O1.A4 
Funksionimi dhe 
mirembajtja e pishines 
verore 

             1.510  
                   

2.600  
    

                    
4.110  

P6.F4.O1.A5 

Shpenzimet per energji, uje, 
telefon,  internet per Kl. E 
shumesporteve (parku, 
pallati sportit, pishina) 

                       
-    

                   
3.645  

    
                    

3.645  

P6.F4.O1.A6 
Menaxhimi administrativ  
Klubit te Futbollit  "TEUTA" 
dhe Stadiumit N.Dovana 

             4.306  80     
                    

4.386  

P6.F4.O1.A7 
Mirembajtja e stadiumit 
"N.Dovana" 

                       
-    

                   
4.620  

    
                    

4.620  

P6.F4.O1.A8 
Shpenzime per energji, uje , 
telefon, internet etj. per 
stadiumin N.Dovana 

                       
-    

                   
3.000  

    
                    

3.000  
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P6.F4.O1.A9 

Blerje pajisje  per stadiumin 
: 2 kondicioner, 4 porta 
rezerve, 1800 stola , tabele 
elektronike 

                       
-    

    
             

5.210  
                    

5.210  

P6.F4.O1.A10 
Ndertim i banjove ne 
ambientet e stadiumit 

                       
-    

    
             

5.000  
                    

5.000  

P6.F4.O1.A11 
Studim projektim per 
rikonstruksionin e Pallatit 
sportit R.Njala 

                       
-    

    
             

4.000  
                    

4.000  

P6.F4.O1.A12 
Ndertim I fushave te sportit 
prane stadiumit 

                       
-    

    14.154 14.154 

P6.F4.O1.A13 
Shtese kontrate 
"Rikonstruksioni pishines 
faza II" 

                       
-    

    
             

5.719  
                    

5.719  

P6.F4.O2.A14 
Menaxhimi mjeteve te 
transportit ne klubin e 
shumesporteve Teuta. 

                  
539  

                   
1.300  

  
             

2.500  
                    

4.339  

P6.F4.O2.A15 
Federime te ekipeve te 
shumesporteve 

                       
-    

                   
1.000      

                    
1.000  

P6.F4.O2.A16 
Honorare te gjyqtarve te 
shumesporteve 

                       
-    

                       
345      

                        
345  

P6.F4.O2.A17 
Honorare te trajnereve te 
kl.shumesporteve 

                       
-    

                   
4.716      

                    
4.716  

P6.F4.O2.A18 
Trajtim ushqimor I 
sportisteve te ekipeve te 
shumesporteve 

                       
-    

                
15.154  

    

                 
15.154  

P6.F4.O2.A19 
Furnizimi ekipeve  sportive 
me materiale sportive  

                       
-    

                       
220      

                        
220  

P6.F4.O2.A20 
Shpenzime per ekipin e 
futbollit : 

                       
-    

  
    

                              
-    

P6.F4.O2.A21 
Trajtim ushqimor dhe 
mjeksor i ekipit te futbollit 
TEUTA 

                       
-    

                
13.500  

    

                 
13.500  

P6.F4.O2.A22 
Shpenzime hotelerie per 
ekipin e futbollit TEUTA 

                       
-    

                   
2.500      

                    
2.500  

P6.F4.O2.A23 
Uniforma dhe materiale 
sportive per ekipin e 
futbollit TEUTA 

                       
-    

                   
1.300  

    

                    
1.300  

P6.F4 Totali v.2017 17.844           55.000                            -    36.783 109.627 
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P7. Zhvillimi ekonomik dhe i Territorit 

 

Përshkrimi i politikave 

Politika e ketij programi konsiston ne  zhvillime që ofrohen nga vitalizimi, ri-‐‑kualifikim 

i zonave ekonomike, industriale, portuale, si dhe nga kryerja e investimeve madhore në 

infrastrukturën rrugore, hekurudhore dhe detare, nxitjen e iniciativave të investitorëve 

të huaj dhe vendas për hapjen e bizneseve të reja, promovimin e hapjes së sektorëve të 

rinj që ofrojnë shërbime si dhe nxitjes së sektorit turistik, bujqësor dhe transportit duke 

pasur  zona te dedikuara teknologjisë, energjitikës, përpunimit të mallrave, ekonomive 

fitimprurëse, zona ne te cilat do të nxitet zhvillimi i njësive të ndryshme të biznesit.  

 

Politika tjeter e ketij programi konsiston ne planifikimin dhe zhvillimin e nje strukture 

urbane qe organizon te gjashte njesite administrative ne nje sistem unik, dhe qe 

menaxhon dhe harmonizon ne te gjithe territorin densitetin e siperfaqeve te ndertuara, 

zenien dhe perdorimin e siperfaqes, organizimin e zonave te hapura, gjelberta, dhe 

lidhjen mes tyre, krijimin e nje poli te ri aktiviteti demografik, ekonomik dhe 

mbeshtetje logjistike te turizmit, politiken e orientimit te investitoreve drejt turizmit sipas 

karakteristikave zhvillimore locale, transformimin e te gjitha objekteve arkeologjike ne 

burime per zhvillimin ekonomik te qytetit si dhe mbeshtetjen per permiresimin dhe 

mbajtjen gjalle te te gjitha vlerave dhe aseteve arkeologjike te Durresit.  

 

 



 

P.7. Funksioni 1 : Planifikimi, administrimi, zhvillimi dhe kontrolli territorit sipas menyres se percaktuar ne ligj. v.2017 

Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

F1.O1. Informacion I 
sakte mbi territorin 
sipas standarteve te 
informacionit kombetar 
per te dhenat 
gjeohapesinore 
  

Siperfaqja qe do 
mbulohet 

Ky projekt  eshte me financim  nga 
FZHR me f.limit  15.000 mije leke. Por 
njekohesisht eshte i domosdoshem 
mirembajtja e ketij sistemi per 4 vite 
me fonde ngate ardhurat e vetate 
Bashkise 

Bashkia do te kete nje 
informacion hartografik 
1:2000 per nje siperfaqe 
280 km2 

P7.F1.O1.A1 Mirembajtja e 
projektit 
"Modernizimi i 
sherbimit te 
informimit te 
qytetareve nepermjet 
dixhitalizimit dhe 
standartizimit te te 
dhenave 
gjeohapesinore te 
titujve te pronesise 
dhe bizneseve te 
Bashkise Durres  

               
3,000  

    

 

P7.F1.O1.A2 Sistemi gjeoportal 
lokal WEBGIS 

            
4,500  

F1.O2 .Mbeshtetje e 
strukturave qe jane 
pergjegjese per 
kontrollin e territorit 

automjetet qe do 
blihen 

Automjetet e IKMTV jane te 
pamjaftueshme per te mbuluar te 
gjithe territorine Bashkise Durres 

Do te blhet 2 automjete per 
IKMTV  

P7.F1.O2.A3 Blerje furgon per 
IKMTV                

5,000  

F1.O3 Shlyerje e 
detyrimeve te vedimeve 
gjyqsore  

nr. Vendimeve gjyqsore ka te pashlyera ende detyrime Te 
bashkise qe rrjedhin nga v.gjyqsore 
lidhur me lejet e ndertimit  

Gjate vitit 2017 do te 
likujdohen plotesisht 
v.gjyqsore te prapambetura 
te Bashkise . Detyrimet e 
ishkomunave do likujdohen 
ne vitet  2018-2019 

P7.F1.O3.A4 shlyerje detyrime 
vendime gjyqsore 

            
21,082  
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F1.O4. Promovimi i 
konceptit të Planeve 
Urbane të 
Lëvizshmërisë së 
Qëndrueshme (SUMP) 
dhe Përmirësimi i 
kapaciteteve të 
planifikimit të 
lëvizshmërisë së 
qëndrueshme të 
sektorit publik. 2. 

  

 
Aktualisht Bashkia Durres ka Planin e 
ri Territorial "Strategjia Territoriale 
2015-2030" , ku pjese integrale eshte 
edhe levizshmeria e qendrueshme po 
kjo jo e  realizuar ne nje plan te 
vecante . Pra qyteti nuk e ka 
aktualisht  Planin Urban  të 
Lëvizshmërisë së Qëndrueshme 
detyre kjo nga standartet e 
rregulloret e shteteve Europiane  për 
qytetet-port. Gjithashtu, ka  një 
mungesë të kapaciteteve  të 
planifikimit të lëvizshmërisë së 
qëndrueshme. Kështu, me qëllim 
përmirësimin e lëvizshmërisë së 
qëndrueshmë në qytet-portin e 
Durrësit, 

 Qyteti i Durresit do te kete 
nje Plan Urban te 
levizshmerise te 
Qendrueshme . 
 Investim konkret mbi 
realizimin e  korsive te 
bicikletave ne qytet  

P7.F1.O4.A5 

Projekti SUMPORT 
(financuar 85% nga 
Inerregmed2014-2020 
dhe 15% nga Bashkia . 
Zbatimi 2017-2019 

                   
578  

        P7.F1 Totali v.2017    34,160  

        Totali v.2018 35.844 

        Totali v.2019 1.460 

P.7. Funksioni 2 : Organizimi i sherbimeve ne mbeshtetje te zhvillimit ekonomik vendor , si informacioni per bizneset , aktivitetet promovuese, venia ne 
dispozicion e aseteve publike etj.   

v.2017 

Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 
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 F2.O1. Kontribuimi në 
ekonomitë lokale 
përmes promovimit dhe 
ekspozimit të 
produkteve të reja dhe 
alternative të eko-
turizmit. 

 1)   Trajnimi i 
peshkatarëve mbi 
menaxhimin e biznesit 
detar të qëndrueshëm; 
2) Peshkimi pjesë 
integrale e ‘web-based’ 
(faqe interneti) 
promovuese dhe 
mbështetës për një 
zbatim transnacional të 
modelit të integruar të 
biznesit të turizmit të 
peshkimit. 

 Sektori  i peshkimit ka marrë 
vëmendje gjithnjë e më në rritje në 
vitet e fundit, duke qenë se në 
qytetin e Durrësit është bërë 
funksional Porti i Peshkimit. 
Megjithatë, edhe pse shumë 
premtues, sektori i turizmit të 
peshkimit është ende në fazën e tij 
foshnjore në nivel mesdhetar dhe atë 
lokal. Në këtë kuadër, Bashkia Durrës 
ka aplikuar si partner në Projektin 
TourisMed, 

Nëpërmjet zbatimit të këtij 
projekti synohet ruajtja dhe 
vlerësimi i kulturës detare 
të qytetit të Durrësit dhe 
traditave artizanale të 
peshkimit; Kontribuimi në 
ekonomitë lokale përmes 
promovimit dhe ekspozimit 
të produkteve të reja dhe 
alternative të eko-turizmit; 
Promovimi i përdorimit të 
ekosistemeve të 
qëndrueshme detare dhe 
burimeve të peshkimit.  

P7.F2.O1.A1 

Projekti TOURISMED  
(financohet 85% nga 
programi Interreg 
Med 2014-2020.dhe 
15% nga Bashkia . 
Zbatimi 2017-2019) 

                   
478  

F3.O2. Rritje e 
ekonomise lokale  
nepermjet promovimit 
te  traditave kulturore 
lokale të zonës 

1.      Ekspozimi dhe 
promovimi 
produketeve dhe 
shërbimeve turistike 
dhe agro-turistike të 
zones;        2. Rritja e 
shkallës së informimit 
tek qytetarët apo 
turistët mbi produket 
dhe shërbimet turistike 
dhe agro-turistike të 
zones; 3.  Rritja  
ekonomisë lokale.  

Mungojne materialet promovuese  së 
sektorëve të shërbimeve të turizmit, 
agroturizmit apo turizmit kulturor,ku 
te bashkërendohet natyra, historia 

dhe kultura lokale.   

Promovimi dhe ekspozimi i 
produkteve dhe shërbimeve 
turistike të zones, si 
prodhimet artizanale, 
agroturizmi, njësitë 
akomoduese, si dhe turizmi 
kulturor. P7.F2.O1.A2 

1. Përpunimi dhe 
primtimi i materialeve 
promovuese për 
turizmin  kulturor, 
agroturizmin, guida te  
qytetit,                                             
për mbajtjen pastër të 
mjedisit  gjatë sezonit 
turistik.              

                   
629  

  1. infokioske ne 3 
qytete : Durres, Kavaje, 
Kruje me materiale 
promovimi dhe 
informimi, 2. aplikacion 
ne sistemin mobile 
Apps  mbi turizmin 

Territori I ri qe I eshte shtuar 
Bashkise Durres nuk eshte I perfshire 
n e materialet promovuese te qytetit 

Marketim territorial I  
Bashkise Durres me 
territorin e ri sipas reformes 
territoriale  P7.F2.O1.A3 

Platforma 
multifunskionale e 
informacionit per 
turistet dhe qytetaret 
permes WEB,infokiosk 
dhe aplikacion mobile 

               
12,000  
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lokal 3. ndertim dhe 
mirembajtje nje faqe 
WEB per turizmin lokal 

        P7.F2 Totali v.2017       13,107  

        Totali v.2018 2,462  

        Totali v.2019 1,635  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buxhetimi i programit te zhvillimit ekonomik dhe territorit 

 
Për realizimin të aktiviteteve të Programi " Zhvillimi ekonomik dhe territorit" planifikohet 

buxheti me vlerë totale 47.267  mijë lekë per vitin 2017 dhe paraqitet si ne tabelen e meposhteme. 

Per  2018-2019 rritja per shpenzimet korrente eshte 2% , kurse fondet per investime jane :  

Investime 2018 

1.Blerje software per sektorin e KHMGJ  10.000 mije leke 

Investime 2019 

Nuk jane planifikuar investime per v.2019 

          Ne mije leke 

Programet dhe Funksionet viti Shuma 
paga&sigur

ime Operative Transferta Investime 

F1 
Planifikimi, 
administrimi,zhvillimi dhe 
kontrolli i territorit sipas 
menyres se percaktuar ne ligj 

2017       34,160 0 24082 578 9,500 

  2018       35,844  0           24,564  1,280 10,000 

  2019       26,515  0           25,055  1,460 0 

F2 
 Organizimi i sherbimeve ne 
mbeshtetje te zhvillimit 
ekonomik vendor , si 
informacioni per bizneset , 
aktivitetet promovuese, 
venia ne dispozicion e 
aseteve publike etj.   

2017       13,107  0 629 478 12,000 

  2018         2,462  0 642 1,820 0 

  2019         1,635  0 654 981 0 

    Viti 2017   47,267 0 75,626 6,597 31,500 

(rritje 2%)Viti 2018   38,305 0 25,205 3,100 10,000 

(rritje 2%)Viti 2019   28,150 0 25,709 2,441 0 
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Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2017 jane si  me poshte: 

 

 P.7. Funksioni 1 : Planifikimi, administrimi, zhvillimi dhe kontrolli territorit sipas menyres se percaktuar ne ligj. 

Pershkrimi aktiviteteve 
paga&sigurime 

Shpenzime 
operative transferta investime  

Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

P7.F1.O1.A1 Mirembajtja e projektit 
"Modernizimi i sherbimit te 
informimit te qytetareve 
nepermjet dixhitalizimit dhe 
standartizimit te te dhenave 
gjeohapesinore te titujve te 
pronesise dhe bizneseve te 
Bashkise Durres  

                                     
-    

                           
3,000  

    
                           

3,000  

P7.F1.O1.A2 Sistemi gjeoportal lokal 
WEBGIS 

                                     
-    

 

  
                        

4,500  
                        

4,500  

P7.F1.O2.A3 Blerje furgon per IKMTV                                      
-    

    
                           

5,000  
                           

5,000  

P7.F1.O3.A4 shlyerje detyrime vendime 
gjyqsore 

                                     
-    

                        
21,082  

  

 

                        
21,082  

P7.F1.O4.A5 Projekti SUMPORT 
(financuar 85% nga 
Inerregmed2014-2020 dhe 
15% nga Bashkia . Zbatimi 
2017-2019 

                                     
-    

                                  
578  

                                  
578  

P7.F1 Totali v.2017           -    24,082            578                                 9,500                          34,160                          

P.7. Funksioni 2 : Organizimi i sherbimeve ne mbeshtetje te zhvillimit ekonomik vendor , si informacioni per bizneset , 
aktivitetet promovuese, venia ne dispozicion e aseteve publike etj.   
  

Pershkrimi aktiviteteve 
paga&sigurime 

Shpenzime 
operative transferta investime  

Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

P7.F2.O1.A1 

Projekti TOURISMED  
(financohet 85% nga 
programi Interreg Med 
2014-2020.dhe 15% nga 
Bashkia . Zbatimi 2017-2019) 

                                     
-    

  
                                

478  

  

                                
478  

P7.F2.O1.A2 

1. Përpunimi dhe primtimi i 
materialeve promovuese për 
turizmin  kulturor, 
agroturizmin, guida te  
qytetit,                                             
për mbajtjen pastër të 
mjedisit  gjatë sezonit 
turistik.              

                                     
-    

                                
629  

 
  

                                
629  

P7.F2.O1.A3 

Platforma multifunskionale e 
informacionit per turistet 
dhe qytetaret permes 
WEB,infokiosk dhe 
aplikacion mobile 

                                     
-    

    
                           

12,000  
                           

12,000  

P7.F2 Totali v.2017 -  629                        478                                  12,000                             13,107                             
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P8. Bujqesia, pyjet, kullotat  

 

 

Përshkrimi i politikave 

 

Toka bujqesore ze rreth 70% te territorit te Bashkise se Re 

Programi i bujqesise , zhvillimit rural, pyjeve e kullotat bazohet ne keto politika: 

Politikat mjedisore orientohen ne mbrojtjen e ekosistemit natyror bazuar në krijimin dhe 

ndërlidhjen natyrore të parqeve rajonale, ruajtjen dhe shtimin e zonave te mbrojtura 

natyrore; krijimin dhe konsolidimin e korridoreve lidhese natyrore pergjate luginave 

ujore, ne lidhje te qendrueshme me zonat e mbrojtura.  

Politika per mbrojtjen e pyjeve, qe jane  nje nga burimet natyrore me te rendesishme, 

element i domosdoshem i perdorimit te tokes dhe ekuilibrit ekologjik, konsiston ne 

ruajtjen e diversitetit te tyre biologjik, produktivitetit, aftesise  per tu rigjeneruar si dhe 

potencialit per te permbushur funksionet perkatese ekologjike ekonomike dhe sociale.  

 

Ruajtja e fondit te  tokes  bujqesore, ri-kualifikimi  i  sistemeve  te  ujitjes  dhe  kullimit,  

rritja  e siperfaqes mesatare te parcelave, inkurajim per kultivimin e produkteve 

intensive dhe te adaptueshme per konsum ne tregjet e qytetit (si psh perimet & vera,), 

zhvillimin e tregjeve dhe sistemeve logjistike per ti afruar keto produkte sa me afer 

konsumatorit kombetar dhe nderkombetar. fermereve per te siguruar rendimente me te 

larta. 

Bujqesia, pervec krijimit te te ardhurave eshte strategjike si instrument per punesimin, 

kontrollin, dhe  zhvillimin e territoreve rurale dhe  kodrinore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.8. Funksioni 1 : Administrimin,shfrytezimin dhe mirembajtjen e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit te transferuar ne pronesi te 
Bashkise , sipas menyres se percaktuar me ligj. v.2017 

Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

F1.O1. Te rehabilitohen 
skemat ujitese kulluese 
dhe te vihen ne 
funksionim te gjithe 
rezervuaret e ujitjes. 

personeli I transferuar  Funksion I transferuar 
ne 2016.Sektori 
perbehet nga nje 
strukture prej 18 
vetash. Ky funksion 
financohet nga 
transferta specifike 
per kete qellim 

Do te shtohen 2 veta ; 
1 eskavatorist dhe 1 
ndihmes eskavatorist 
per 1 eskavator  qe do 
te tranferohet nga  
nga MB per kete 
sektor .  

P8.F1.O1.A1 

shpenzimet per paga 
dhe sigurime per 
sektorin e ujitjes 
kullimit. 

            
12,490  

  nr. Kanaleve ujitese e 
kulluese 

jane te papastruar 
50% e kanaleve 
kullues dhe 45% e 
kanaleve ujites  

    Shpenzime per 
mirembajtje 
hidrovori,pastrim 
kanalesh 

            
11,430  

  Energjia elektrike per 
hidrovorin dhe 
rezervuaret 

Bashkia Durres ka ne 
administrim 
hidrovorin e Porto 
Romanos dhe  20 
rezervuar, vetem 7 
jane funksional. 

 Ulje te konsumit te 
energjise eleketrike 
nepermjet uljes se 
nivelit te ujit ne 
Hidrovorin e 
PortoRomanos  ne 
kuoten -3.9  

  

Shpenzime per 
energjine elektrike te 
hidrovorit dhe 
rezervuareve 

            
16,000  

        P8.F1 Totali v.2017   39,920  

        Totali v.2018  85,718 

        Totali v.2019  41,533 
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P.8. Funksioni 2 : Administrimin e fondit pyjor dhe kullosor publik sipas legjislacionit ne fuqi v.2017 

Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

    Funksion I transferuar 
nga Ministria Mjedisit  
ne 2016. Ky funksion 
financohet nga 
transferta specifike per 
kete qellim. Personeli I 
caktuar : 1 specialist. 
Bashkia me fondet e 
veta ka emeruar edhe 
1 specialist tjeter per 
kete funksion 

Organizimi I nje 
strukture te integruar 
se bashku me sektoret 
e bujqesise dhe 
zhvillimit rural. Nr . 
personelit per 2017 i 
ardhur me shkrese nga 
M.F eshte 3 

  Funksionimi 
struktures per 
administrimin e fondit 
pyjor dhe kullosor 

               
1,769  

        P8.F2 Totali v.2017 1,769 

        Totali v.2018  1,804 

        Totali v.2019  1,840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buxhetimi i programit : Bujqesia, zhvillimi rural, pyjet 

 
Për realizimin të aktiviteteve të Programit: "Bujqesia, zhvillimi rural, pyjet"  planifikohet 

buxheti me vlerë totale 41.689 mijë lekë per vitin 2017 dhe paraqitet si ne tabelen e meposhteme. 

Per   

2018-2019 rritja per shpenzimet korrente eshte 2% , kurse fondet per investime jane :  

Investime 2018 

1.Rehabilitim i skemave ujitese e vaditese  45.000 mije leke 

Investime 2019 

Nuk jane planifikuar investime per v.2019 

          Ne mije leke 

Programet dhe Funksionet viti Shuma paga&sigurime Operative Transferta Investime 

F1 
  
  

Administrimin,shfrytezimin 
dhe mirembajtjen e 
infrastruktures se ujitjes dhe 
kullimit te transferuar ne 
pronesi te Bashkise , sipas 
menyres se percaktuar me ligj. 

2017       39,920            12,490              27,430 
                      

-    
                  -    

2018       85,718            11,312              29,407  
                      

-    
       45,000  

2019       41,533            11,538              29,995  
                      

-    
  

F2 
  
  

Administrimin e fondit pyjor 
dhe kullosor publik sipas 
legjislacionit ne fuqi 

2017         1,769              1,627 142 0   

2018         1,804              1,036  768 0   

2019         1,840              1,057  783 0   

    Viti 2017   41,689 14,117 27,572 0 0 

(rritje 2%)Viti 2018   87,523 12,348 30,175 0 45,000 

(rritje 2%)Viti 2019   43,373 12,595 30,778 0 0 
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Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2017 jane si  me poshte: 

 P.8. Funksioni 1 : Administrimin,shfrytezimin dhe mirembajtjen e infrastruktures se ujitjes dhe 
kullimit te transferuar ne pronesi te Bashkise , sipas menyres se percaktuar me ligj. 

  
 

Pershkrimi aktiviteteve paga&siguri
me 

Shpenzime 
operative transferta investime  

Kosto vjetore 
(000/leke) 

P8.F1.O1.A1 

shpenzimet per paga 
dhe sigurime per 
sektorin e ujitjes 
kullimit. 

                 
12,490   

    
                        

12,490 

P8.F1.O1.A2 

Shpenzime per 
mirembajtje 
hidrovori,pastrim 
kanalesh 

                              
-    

             
11,430  

    
                        

11,430  

P8.F1.O1.A3 

Shpenzime per 
energjine elektrike 
te hidrovorit dhe 
rezervuareve 

                              
-    

             
16,000  

    
                        

16,000  

P8.F1 Totali v.2017 11,090               27,430              
                                

-    
                                     

-    
                        

39,920  

    

    P.8. Funksioni 2 : Administrimin e fondit pyjor dhe kullosor publik sipas legjislacionit ne fuqi 
  

 
Pershkrimi aktiviteteve paga&siguri

me 
Shpenzime 
operative transferta investime  

Kosto vjetore 
(000/leke) 

P8.F2.O1.A1 Funksionimi 
struktures per 
administrimin e 
fondit pyjor dhe 
kullosor 

1,627 753     
                           

1,769  

P8.F2 Totali v.2017 1,627 753 0 0 1,769 

 

P9. Mbrojtja dhe Siguria Publike 

 

Përshkrimi i politikave  

Politika e ketij programi synon garantimin e mbrojtjes civile ne nivel vendor , garantimin e 

sherbimit zjarrfikes ne nivel vendor, garantimin e mbarevajtjes se marredhenieve ne komunitet, 

parandalimin dhe ndermjetesimin per zgjidhjen e konflikteve. 

 

 

 



 

 

P.9. Funksioni 1 : Garantimin e sherbimit te zjarrefikesve ne nivel lokal dhe administrimi  I strukturave perkatese,sipas menyres se percaktuar 
me ligj. v.2017 

Objektivi  Treguesi Situata aktuale  Situata e synuar  Pershkrimi aktiviteteve 
Kosto 
vjetore 
(000/leke) 

O1. Ofrimi I sherbimit 
e mbrojtjes nga zjarri 
dhe shpetimi  

Nr. I punonjesve te 
struktures se sherbimit 
te mbrojtjes nga zjarri 
dhe shpetimi .  

Eshte funksion I transferuar 
ne Bashki ne vitin 2016 dhe 
financohet nga transferta 
specifike. Struktura aktuale 
eshte xxx  vete . Jane 37 
zjarrfikes ,per te gjithe 
Bashkine Durres ose e 
thene ndryshe  1 zjarrfikes 
per 8400 banore , nderkohe 
qe standarti eshte 1 
zjarrfikes per 1500-2000 
banore 

Do te shtohet struktura 
me 5 veta : 4 zjarrfikes 
dhe 1 oficer, pra nr. I 
zjarrfikesve shkon ne 
41 , 1 zjarrfikes per 
7600 banore 

P9.F1.O1.A1 Pagat dhe sigurimet 
shoqerore te 
sherbimit zjarrfikes 

            
38,979  

        P9.F1.O1.A2 Shpenzime per 
funksionimin e 
sherbimit zjarrfikes: 

                         
-    

  nr. Zjarrfikesve jane 37 zjarrfikes   

 

Uniforma dhe 
materiale te 
perdorimit policor 

                   
320  

         Likujdim kontrata me 
te trete (uje, energji, 
telefon, internet) 

                   
558  

  nr.aotomjeteve  jane 9 mjete     Shpenzime 
transporti 
(karburant,vaj, pjese 
kembimi, siguracione 
etj. 

               
2,839  
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         Shpenzime per 
mirembajtje te 
godinave, mjeteve te 
punes, mjeteve te 
transportit etj. 

696 

  
      

 

shpenzime 
administrative 

                   
103  

  nr. I rasteve qe 
demshperblehen per 
djegie banese 

Gjate vitit 2016 ka patur 13 
raste djegie banesa . Jane 
vlersuar praktika te plota 
konform ligjit 10 praktika (7 
ne qytet dhe 3 ne NJA 
Rrushbull). Keto raste nuk u 
demshperblyen per 
mungese fondesh 

Do te demshperblehen 
10 rste per djegie 
banese 

P9.F1.O1.A3 
shperblim per djegie 
banese 

               
2,695  

        P1.F1 Totali v.2017       46,190  

        Totali v.2018  47,114 

        Totali v.2019  73,056 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buxhetimi i programit : Siguria publike 

 
Për realizimin të aktiviteteve të Programit: Siguria publike planifikohet buxheti me vlerë totale 

46.190 mijë lekë per vitin 2017 dhe paraqitet si ne tabelen e meposhteme. Per  vitet 2018-2019 

rritja per shpenzimet korrente eshte 2% , kurse fondet per investime jane :  

Investime 2018 

1. Nuk jane planifikuar investime per v.2018 

Investime 2019 

1. Blerje automjete per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri  25.000 mije leke 

Ne mije leke 

Programet dhe Funksionet   Shuma paga&sigurime Operative Transferta  Investime 

P9.Mbrojtja 
dhe Siguria 
Publike 

 F1. Garantimin e sherbimit 
te zjarrefikesve ne nivel lokal 
dhe administrimi  I 
strukturave perkatese,sipas 
menyres se percaktuar me 
ligj. 

2017       46,190            38,979              4,5146           2,695                   -    

2018       47,114            39,780                4,585           2,749    

2019       73,056            40,576                4,677           2,804         25,000  
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Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2017 jane si  me poshte: 

 
 P.9. Funksioni 1 : Garantimin e sherbimit te zjarrefikesve ne nivel lokal dhe administrimi  I strukturave 
perkatese,sipas menyres se percaktuar me ligj. 
  

Pershkrimi aktiviteteve paga&sigur
ime 

Shpenzime 
operative transferta investime  

Kosto vjetore 
(000/leke) 

P9.F1.O1.A1 Pagat dhe sigurimet 
shoqerore te sherbimit 
zjarrfikes 

                        
38,979   

    38,979                          

P9.F1.O1.A2 Shpenzime per 
funksionimin e 
sherbimit zjarrfikes: 

                                     
-    

 4,516       4,516 

P9.F1.O1.A3 
shperblim per djegie 
banese 

                                     
-    

  
                           

2,695  
   2,695 

P1.F1 Totali v.2017 38,979                  4,516                           2,695                             -                                         46,190                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aneksi 1: Tabela përmbledhëse e të ardhurave nga te gjitha burimet per vitet 2017-2019 
 

          000/leke   000/leke 

Nr BURIMET E TE ARDHURAVE Fakt 2015 
I pritshmi 

2016 Plani   2016 Plani 2017 Plani 2018 Plani 2019 

A.  Te ardhurat nga burimet e veta (I+II) 1.039.406 1.234.000 1.357.392 1.490.270 1.523.510 1.556.991 

I Te ardhurat nga taksat 
        

723.984  
        

833.280           853.680              972.990             990.550       1.005.280  

I.1 Taksa mbi pasurine  
        

289.507  
        

296.907           355.000              394.170             403.030  
         

409.060  

a Taksa  mbi  ndertesat 
        

285.319  
        

273.376           300.000              334.000             340.500  
         

345.000  

  Biznes         258.388         221.346  200.000 221.000 225.500 229.000 

  Familje          26.931           52.030  100.000 113.000 115.000 116.000 

b Taksa mbi  token  bujqesore             4.188              3.560  39.000 40.000 41.500 43.000 

c Taksa truall                    -              19.971              16.000                20.170               21.030             21.060  

  Biznes                     -              19.965  15.000 19.170 20.000 20.000 

  Familje                    -                        6  1.000 1.000 1.030 1.060 

I.2 Tatimi I thjeshtuar mbi fitimin e BV 
        

141.777            54.663  40.000 52.000 55.000 57.000 

I.3 Taksa e kalimit drejtes pronesise P P           92.162            95.700  94.000 94.000 97.000 100.000 

I.4 
Taksa  e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e 
reja 

        
122.615  

        
285.280  283.880 343.270 343.270 343.270 

I.5 Takse  tabele dhe reklame             3.516            14.602  9.000 15.000 15.500 16.000 

I.6 Taksa e fjetjes ne hotel             5.973              8.000  5.800 6.500 6.700 6.900 

I.7 Taksa e mjeteve te perdorura           68.405            78.080  66.000 68.000 70.000 73.000 

I.8 Renta minerare                   29                    48                       -    50 50 50 

II Te  ardhurat jotatimore 
        

315.422  
        

400.720           503.712              517.280             532.960  
         

551.711  

II.1 Nga tarifat per sherbimet publike                          329.954              361.500             370.300           
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168.994  228.660  379.100  

II.1.1 Pastrimi dhe largimi i mbetjeve 
        
114.878  

        
157.730           225.000              249.000             256.000  

         
262.000  

a Biznes           92.740  125.000 110.000 131.000 133.000 136.000 

b Familje          22.138  32.730 115.000 118.000 123.000 126.000 

II.1.2 Ndricimi publik           29.460            36.690  
            
68.954                65.000               66.000             67.500  

a Biznes           23.488  29.300 30.954 35.000 35.500 36.500 

b Familje             5.972  7.390 38.000 30.000 30.500 31.000 

II.1.3 Gjelberimi           24.656            34.240  
            
36.000                47.500               48.300             49.600  

a Biznes           22.010  31.200 22.000 35.500 36.000 37.000 

b Familje             2.646  3.040 14.000 12.000 12.300 12.600 

II.2 Te ardhura (Shitje dhe dhenie me qera asete)             9.505            11.932                9.697                11.280               11.190             11.190  

II.2.1 Perdorim prona publike (qera ndertese)             6.436  

            
9.295  

              
9.697  

                
9.750  9.800 9.800 

II.2.2 Shitja e pasurive kapitale                    -                       -                        -                           -                          -                        -    

II.2.3 Qera mbi asetet,etj(Toke Truall)             3.069              2.637                      -    1.530 1.390 1.390 

II.3 Te ardhura te tjera jo tatimore           75.285            84.949           117.548                95.050             102.500  
         
112.100  

II.3.1 Tarifa e parkimit          17.298  25400 16.600               23.000  25.000 28.000 

II.3.2 Tarife per therje bagetie                663  563 656 500 600 700 

II.3.3 Tarife per sherbime administrtive, vepr.te #, sherbimi             2.023              1.292             15.118                  6.650                 6.800               7.000  

II.3.4 Tarifa e zenies hapesirave publike          16.689              6.220  16.000 8.000 9.000 10.500 

II.3.5 Tarifa e urbanistikes             3.025              1.880  7.500 1.000 1.500 1.600 

II.3.6 Tarifa e zenies hapesirave te tregut agrobujqesor          12.411           11.369  12.474 12.500 13.000 13.500 

II.3.7 Tarifa e Plazheve Private             3.200  26.673            30.000                33.000               35.000            38.000  

II.3.8 Tarifa per Transport Publik             3.304              3.994               3.200                  4.400                 4.600               4.800  

II.3.9 Tarifa e perdorimit          14.514              4.356             16.000                  6.000                 7.000               8.000  
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II.3.10 Tarifa e regjistrimit per vep.te ndrysh.(debitor)             1.494                 994          

II.3.11 Te ardhura te tjera te paklasifikuara                664              2.208          

II.4 Te ardhura te tjera nga institucione ne vartesi           33.255            37.987  
            
32.833                38.450               38.970             39.321  

II.4.1 Pagest e prinderve per çerdhet 8.406 12.050              9.173                10.090  10.191 10.293 

II.4.2 Pagesat e prinderve per kopeshtet          21.788           21.980  20.748 22.800 23.051 23.282 

II.4.3 Sporti dhe Kultura             1.791              1.017  1.120 3.120 3.270 3.270 

II.4.4 Pallati kultures                    -                       -                        -    630 630 630 

II.4.5 Te ardhura nga Konvikte             1.270              2.940               1.792  1.810 1.828 1.846 

II.5 Nga gjobat           25.551            16.230  12.000 11.000 10.000 10.000 

II.6 Kontribute, donacione, sponsorizime etj.             2.832            20.962                1.680                          -                           -                        -    

III Transferta e pakushtezuar 
        
459.801  573.031          573.031  736.352 751.079 766.101 

B. Shuma e te ardhurave te veta (A+III)     1.499.207      1.807.031        1.930.423  
         
2.226.622  

        
2.274.589       2.323.092  

IV Transferta Specifike                    -      
         
290.470  

            
307.165  

           
313.308  

        
319.574  

Iv.1 Arsimi parashkollor dhe baze   153525 153.525 161.327 164.554 167.845 

Iv.2 Arsimi  parauniversitar+ konvikti             36.756  36.756 37.194 37.938 38.697 

Iv.3 Administrimi i pyjeve   1226 1.226 1.769 1.804 1.840 

Iv.4 Ujitja dhe kullimi   36497 36.497 39.920 40.718 41.533 

Iv.5 Sherbimi i mbrojtjes nga zjarri MZSH   39466 39.466 43.495 44.365 45.252 

Iv.6 Rruget rurale   23000 23.000 23.460 23.929 24.408 

V FZHR dhe FSHZH 
        
676.580  1.163.562 1.163.562 741.486     

VI Transferta e kushtezuar 
        
873.818  

        
978.420           978.420  

         
1.054.402  

        
1.075.490       1.097.000  

VI.1 Qendra  Kombetare e Biznesit             3.304              3.024               3.024                  3.156                 3.219               3.284  

VI.2 Gjendja civile          50.256           18.402             18.402                26.951               27.490            28.040  
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VI.3 Sherbimi Social        811.530         913.967           913.967             981.127         1.000.750       1.020.765  

VI.4 Transporti nxenes-mesues                    -             24.168             24.168                24.168               24.651            25.144  

VI.5 Bursat per konvikteoret             8.728           18.859             18.859                19.000               19.380            19.768  

C. Burime te tjera Qendrore (IV+V+VI) 1.550.398 2.432.452 2.432.452 2.103.053 1.388.798 1.416.574 

D. Te trasheguara nga viti i kaluar 

          
44.416            

E. Te trasheguara nga NjA, tranzitori, PIU 

       
271.514            

  TOTALI (B+C+D+E) 

    
3.365.535  4.239.483 

     
4.362.875  

        
4.329.675  

       
3.663.387  

     
3.739.666  
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Aneksi 2: Permbledhje e Investimeve 2017-2019 sipas programeve 
 

 

 

 

 



 

Aneksi 3: Baza kryesore ligjore 
 

Ligj nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” 

Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" 

Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; 

Ligji nr.147/2015 "Për buxhetin e vitit 2016" 

Udhëzimi nr.2, datë 06.02.2012, "Për procedurat standarde të zbatimi të buxhetit" 

Udhëzimi nr. 3, datë 16.01.2015, “Për një shtesë dhe një ndryshim në Udhëzimin nr. 2, datë 

06.02.2012 ”Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” 

Ligji nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

Ligj nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” 

 

 

http://arkiva.financa.gov.al/previewdoc.php?file_id=196
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Drejtorite/Drejtoria_e_Pergjithshme_rregullatore_Kontrolluese/Njesia_e_Harmonizimit_dhe_Kontrollit_Financiar/udhezimi_i_buxhetit_nr_2_date_06_02_2012_i_korrektuari.pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Drejtorite/Drejtoria_e_Pergjithshme_rregullatore_Kontrolluese/aktet_ligjore_dhe_nenligjore/New_Doc_33.pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Drejtorite/Drejtoria_e_Pergjithshme_rregullatore_Kontrolluese/aktet_ligjore_dhe_nenligjore/New_Doc_33.pdf

