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1. HYRJE 

 

 

1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si njëInstrument 

Efektiv Planifikimi nëNivel Vendor 
 

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të 

integruar edisa vjecaretëparashikimit të tëardhurave dhe burimeve financiare publikedhe për 

planifikimin, manaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një 

komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor. 

 

Strategjia KombëtareeZhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore 

shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat 

struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit 

privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon 

të zhvillojëkomponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do 

të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të 

ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për 

investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.  

 

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVQV-të) janë 

përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe 

tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga 

qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se 

kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për 

shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e tarifat vendore dhe 

transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara). 

  

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që 

u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e 

përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për llojin e shpenzimeve (pagat dhe 

sigurimet; mallrat dhe shërbimet, interesat e borxhit, ripagimi i huave dhe kështu me radhë), 

si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të 

shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me 

radhë). 

  

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të 

ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot 

e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e 

qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë 

lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke 

planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, 

ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve 

duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit tënjësisë vendore 

përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta 

mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve . 
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Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore 

të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar 

kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në 

përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë,por edhe në përputhje me 

ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me 

parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësive 

vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë 

një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve. 

 

Gjithashtu, procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas 

programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve korente. Kjo siguron 

një bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet 

strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njësia 

vendore ofron për banorët. 

 

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese: 

 prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë; 

 përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve 

gjatë një periudhë disavjeçare;  

 shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,  

 përcakton treguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve; 

 llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korente dhe për investime) në përputhje me 

objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe 

 përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet 

në dispozicion përgjatë një periudhe disavjeçare.  

  

Në qendër të PBA-së janë dy procese planifikimi dhe buxhetimi që NJVQV-të ndërmarrin 

për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimet afatmesme,si dhe propozimet për 

buxhetet vjetore: 

 

 Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimittë 

Politikëssë Programit); 

 Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (në funksion tëofrimit të shërbimeve). 

 

Procesi i Rishikimit të Politikës së Programit,synon të specifikojë qëllimet, objektivat e 

programit,standardet (ndërkombëtare ose shqiptare),si dhe treguesit e perfomancës të lidhura 

me ato në terma SMART1. Ky informacion konsiston nërezultatet e dëshiruara dhe të 

matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilatduhet të arrihen në periudhën afatgjatë2(Qëllimet 

e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjecare3, sasitë e 

produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të 

Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). 

Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në 

arritjen e Objektivavetë Programeve të saj. 

 

                                                
1Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, TermaKohore. 
2 ‘Afatgjat’ I referohetnjëkohetëspecifikuarngaDrejtuesiiProgramit, qëshkonpërtejperiudhës 3-vjeçare 
tëprogramitbuxhetorafatmesëm. 
3Përtuspecifikuarpërsecilin vit tëperiudhës 3-vjeçare tëprogramitbuxhetorafatmesëm.  
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Procesi i Planifikimit tëShpenzimeve të Programit,synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të 

gjitha shërbimeve publike qëNJVQV-japlanifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës 

afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. NJVQV-ja, 

specifikonprodukteqë sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivavetë Programit, Qëllimevetë 

Politikës së Programit si dhe standartevee treguesve të performancës të lidhura me ato.  

 

Si të tilla, procesete Rishikimittë Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të 

Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto 

procese paraqitet në mënyrë të detajuar në Seksionin 3, të dokumentit të PBA-së . Këto 

qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet 

publike tëNJVQV.  

 

Një element i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së PBA-sëështë specifikimi i Treguesve të 

Performancës (SMART) për secilën fushëtë funksioneve të bashkisë. Kjo përfshin 

planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve tëperformancës brenda secilitfunksion të 

qeverisjesvendore, si dhe prezantimin e këtyretreguesve për miratim tek vendimmarrësit dhe 

më pas për publikun e gjerë në formën e: 

 Produkteve SMART,që specifikojnë nëdetaje shërbimet publike të planifikuara për 

t’u ofruar; 

 Objektivave SMARTtë Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të 

lidhura me ato),që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve 

publike; 

 Qëllimeve SMARTtë Politikëssë Programit (dhe treguesve të performancës të 

lidhura me ato),që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë; 

 Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësia 

vendoreplanifikon të përdorë burimet në dispozicion; 

 Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që 

vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e 

shërbimeve të veçanta.  

 

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së 
  

UdhëzimiStandart4 i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, 

si  dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisëapotek qeveria qendrore. Aspektet 

kryesore të udhëzimitstandart përfshijnë: 

 Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së përKryetarine NJVV-

së, KëshillineNJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe 

anëtarët e EMP-ve, si dhe MFE-së; 

 Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarindhe metodologjinë për programimin dhe 

buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së; 

 Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat 

për të përgatitur dhe prezantuar:Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe 

strukturën e programeve;Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së 

vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas 

artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve;Projektet me financim të 

brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave 

                                                
4Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018iMinistrittëFinancavedheEkonomisëpër 
“ProçeduratStandartetëPërgatitjessëProgramitBuxhetorAfatmesëmtëNjësivetëVetëqeverisjesVendore” 
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buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të 

përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë 

sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor) 

 

Udhëzimi Vjetor i PBA-së,përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV 

duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. 

Aspektet kryesore tëudhëzimitvjetor për Përgatitjen e PBA-së2022-2024 përfshijnë: 

 

 Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi 

transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të; 

 Procesine përgatitjessë PBA, p.sh. proceset për përgatitjen evlerësimit dhe 

parashikimittë të ardhurave; Tavanevetë përgatitjes së PBA-së; Organizimit të 

procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së; 

 Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT) dhe Formatet e reja për planifikimin e 

shpenzimeve të programit. 

 

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike 

kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. 

Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga 

NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim 

përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të 

përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në 

faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, brenda datës 

1 qershor  e cila përgatit komente dhe rekomandiime. 

 

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Korrikut dhe Shtatorit. Kjo është faza teknike 

gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programevetënjësisë vendoremarrin vendimet 

përfundimtare mbi planet për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. 

Gjatë kësaj faze përfshihen vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do t'i 

paraqiten GMS të NJVQV-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitetnjëversion i rishikuar i 

dokumentit të PBA-së,i cili përdoret nga NJVQV për të vendosur mbi detajetnë lidhje me 

shërbimet publike që do ofrohen si dhe alokimineshpenzimeve që do të bëhen pjesë e 

BuxhetitVjetor. Dokumenti i Rishikuar i PBA-sëbëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-

ve për qëllime konsultimi. 

 

Për periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor njvqv-ja, merret me finalizimin e dokumentit 

tëPBA-së, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version 

përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillittë NJVQV-së. Projekt 

buxhetiVjetor është viti i parë i  Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të 

NJVQV-në për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në njëformat standard (siç përcaktohet 

në Udhëzimin Plotësues të PBA-së). Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së 

(përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes 

faqes së internetit të NJVQV-së
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2.BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË POGRADEC/QARKUT KORÇË  2022-2024 

 

 

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Pogradec/Qarkut Korçë gjatë periudhës 2022-2024, si dhe 

projekteve kryesore të investimeve publike, nëse janë planifikuar të tillë. Nënseksionii parë,prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 

2022-2024, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksionii dytë, 

paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2022-2024. Ky nënseksionprezanton informacionin mbi shpenzimet 

totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse. Në vijim paraqiten projektet kryesore të investimeve publike të 

planifikuara nga Bashkia.  

 

Tabela 1 paraqet të dhëna bazë mbi bashkinë që përshkruajnë demografinë, sipërfaqen, komunitetin dhe bazën e biznesit, kapacitetin menaxhues, 

etj. 

 

 
Tabela 1. Të dhëna mbiBashkinë Pogradec /Qarkun Korçë  

 



BASHKIA POGRADE  /QARKU KORÇË                                                                                    PBA 2022-2024 
 

9 

 

Të Pergjithshme 2017 2018 2019 2020 2021

Numri i Njësive Administrative 7.0                                 
Numri i Fshatrave 72.0                              
Sipërfaqja e Bashkisë (km2) 548.77                          

Qyteti -                                
Njësitë Administrative -                                

Sipërfaqja e Bashkisë (km2) -                                
Zonë Urbane -                                
Tokë Bujqësore -                                
Kullota -                                
Pyje -                                

Popullsia e Bashkisë 91,236    98,860     91,700     91,893    91,972    
Qyteti -           -            -           -           
Njësitë Administrative -           -            -           -           

Mosha Mesatare e Popullsisë -           -            -           -           -           
Numri i Lindjeve 742          606           572           569          385          
Numri i Vdekjeve 558          578           584           664          434          
Numri i Bizneseve Aktive 1,805       1,819        1,883       1,910       -           
Numri i Familjeve 29,564    35,447     30,535     47,045    48,280    

Qyteti -           -            -           -           -           
Njësitë Administrative -           -            -           -           -           

Numri i Punonjësve të Bashkisë 680          680           680-686 773          775          
Administrata e Bashkisë 232          232           242-302 305          307          
Njësitë  Shpenzuese 448          484           438-384 468          468          

Numri i Programeve Buxhetore -           -            25             11             12             

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë
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      2019  2020  2021  2022  2023  2024  

      Viti t-2 Viti i shkuar  Viti aktual        

 A   TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA            290,939,361             307,157,414                589,036,721  
       
594,822,802  

      
599,735,527  

      
604,067,726  

 A.1   TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE               83,485,418               79,642,315                197,835,000  
       
201,204,247  

      
202,960,990  

      
204,751,334  

 A.1.1   Taksa vendore mbi biznesin e vogël                 2,477,148                 2,354,788                    4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  

 A.1.2   Taksa mbi pasurinë e paluajtshme               57,067,098               62,226,369                  78,600,000  
         
80,171,997  

        
81,775,437  

        
83,410,946  

 A.1.2.1  Taksa mbi ndërtesën              51,324,261               55,923,655                  69,000,000  70,380,000  71,787,600  73,223,352  

 A.1.2.2  Taksa mbi tokën bujqësore                2,244,787                 3,047,878                    5,200,000  5,303,997  5,410,077  5,518,278  

 A.1.2.3  Taksa mbi truallin                3,498,050                 3,254,836                    4,400,000  4,488,000  4,577,760  4,669,315  

 A.1.2.4  Taksa mbi transaksionet e pasurisë                               -                                  -                                     -    0  0  0  

 A.1.3   Taksa vendore në shërbimin hotelier                 6,896,273                 1,511,071                    9,525,000  9,620,250  9,716,453  9,813,617  

 A.1.4   Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja                 7,651,736                 7,284,415                100,000,000  101,701,997  101,701,997  101,701,997  

 A.1.5   Taksa e tabelës                   1,564,880                 6,265,672                    5,710,000  5,710,003  5,767,104  5,824,774  

 A.1.6  
 Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, 
trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore  

                              -                                  -                                     -    
0  0  0  

 A.1.7   Taksa e përkohëshme   aaa                                -                                  -                                     -    0  0  0  

 A.1.8   Taksa e përkohëshme 1   bbb                 7,828,283                                -                                     -    0  0  0  

 A.1.9   Taksa e përkohëshme 2   ccc                                -                                  -                                     -    0  0  0  

 A.2  
 TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA 
(GRANTE)  

             22,350,319               35,247,548                  36,400,000  
         
37,554,040  

        
37,604,040  

        
37,604,040  

 A.2.1  
 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e 
paluajtshme  

               5,766,908                 2,696,634                    6,200,000  
6,300,000  6,300,000  6,300,000  

 A.2.2   Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura               16,400,241               19,315,106                  20,000,000  20,666,750  20,666,750  20,666,750  

 A.2.3   Taksa e rentës minerare                    183,170                     446,425                        200,000  250,000  300,000  300,000  
 A.2.4   Taksa mbi të ardhurat personale                                -                 12,789,383                  10,000,000  10,337,290  10,337,290  10,337,290  

 A.2.5   Taksa të tjera                                   -                                  -                                     -    0  0  0  

      2019 2020 2021 2022 2023 2024 

      Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual 
                          -    

                          
-    

                          
-    

 A.3   TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE            170,597,464             172,854,265                278,604,000  
       
288,422,527  

      
291,128,509  

      
293,670,364  

 A.3.1   Tarifa me menaxhimit te mbetjeve               74,919,468               77,760,684                123,000,000  
       
124,300,000  

      
125,518,000  

      
126,754,270  

 A.3.1.1  Tarifa e pastrimit për familjet              74,919,468               44,491,055                  80,000,000  81,200,000  82,418,000  83,654,270  
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 A.3.1.2  Tarifa e pastrimit për institucionet                               -                 30,269,629                  40,000,000  40,000,000  40,000,000  40,000,000  

 A.3.1.3  Tarifa e pastrimit për biznesin                               -                   3,000,000                    3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  

 A.3.2  
 Tarifa për mbledhjen dhe largimin e 
mbetjeve  

                                -                                  -                          100,000  
100,000  100,000  100,000  

 A.3.3   Tarifa për ndriçimin publik               17,765,132               17,574,974                  29,060,000  
         
29,390,000  

        
29,724,950  

        
30,064,924  

 A.3.3.1  Tarifa për ndriçimin publik nga familjet              17,765,132               12,316,908                  22,000,000  22,330,000  22,664,950  23,004,924  

 A.3.3.2  Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet                               -                   5,200,000                    7,000,000  7,000,000  7,000,000  7,000,000  

 A.3.3.3  Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi                               -                         58,066                          60,000  60,000  60,000  60,000  

 A.3.4   Tarifa për gjelbërimin                 34,714,918               37,206,560                  62,000,000  
         
75,907,507  

        
76,716,120  

        
77,536,860  

 A.3.4.1  Tarifa për gjelbërimin nga familjet              34,714,918               21,288,486                  40,000,000  40,712,507  41,323,195  41,943,042  

 A.3.4.2  Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet                               -                 15,000,000                  20,500,000  20,500,000  20,500,000  20,500,000  

 A.3.4.3  Tarifa për gjelbërimin nga bizneset                               -                       918,074                    1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  

 A.3.4.4  Tarife per mirembajtjen e varezave                  7,352,345                  13,000,000  13,195,000  13,392,925  13,593,819  

 A.3.5   Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë               31,077,612               25,360,257                  31,570,000  
         
38,762,170  

        
39,101,851  

        
39,141,928  

 A.3.5.1  Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë                   402,200                                -                      1,000,000  635,950  635,950  635,950  

 A.3.5.2  Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve                   668,110                                -                                     -    500,000  500,000  500,000  

 A.3.5.3  Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit              19,069,131                 9,107,938                  17,000,000  17,500,000  17,600,000  17,600,000  

 A.3.5.4  Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura                   796,800                     910,000                        770,000  800,000  800,000  800,000  

 A.3.5.5  Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit                   776,563                 1,203,844                    1,000,000  1,000,000  1,200,000  1,200,000  

 A.3.5.6  
Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe 

vendparkime publike 
               2,567,926                 2,421,850                    4,000,000  

4,000,000  4,000,000  4,000,000  

 A.3.5.7  
Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto 

dhe nënprodukteve të saj 
                              -                                  -                                     -    

0  0  0  

 A.3.5.8  Tarifa për pyejt dhe kullotat                   428,130                     345,541                        500,000  2,800,000  2,800,000  2,800,000  

 A.3.5.9  Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja                   147,240                     249,268                        200,000  200,000  200,000  200,000  

 A.3.5.10  
Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike 

dhe fasadave 
               5,420,679               10,106,366                    5,500,000  

9,646,220  9,685,901  9,725,978  

 A.3.5.11  Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille                                -                                  -                                     -    0  0  0  

 A.3.5.12  
Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, 

Energji, TV Kabllor, Internet) 
                  800,833                 1,015,450                    1,600,000  

1,680,000  1,680,000  1,680,000  

 A.3.5.13  Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj                               -                                  -                                     -    0  0  0  

 A.3.6   Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj                 1,696,576                 1,723,825                    6,274,000             6,350,000                        
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2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Pogradec /Qarkut Korçe në vitet 2022-2024 
  

2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Pogradec /Qarkut Korce për vitet 2022-2024 

  

Kjo nënseksion paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, 

transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e 

trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmin për vitin korent; dhe 

parashikimet për tre vitet e ardhshme. 

 

 

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit 
 
 

 

 

 

 

 

6,350,000  6,450,000  

 A.3.6.1  Bibloteka                               -                                  -                                     -    0  0  0  

 A.3.6.2  Muzeumet                               -                                  -                                     -    0  0  0  

 A.3.6.3  Teatri                               -                                  -                                     -    0  0  0  

 A.3.6.4  Qendra kulturore e fëmijëve                   178,400                       12,000                        380,000  400,000  400,000  400,000  

 A.3.6.5  Pallati i sportit                   151,900                       25,400                        350,000  350,000  350,000  350,000  

 A.3.6.6  Qendra Komunitare                               -                                  -                                     -    0  0  0  

 A.3.6.7  Mensa (Konviktet)                               -                                  -                                     -    0  0  0  

 A.3.6.8  Kopshtet                               -                       595,945                                   -    0  0  0  

 A.3.6.9  Çerdhet                1,366,276                 1,090,480                    5,544,000  5,600,000  5,600,000  5,700,000  

 A.3.7   Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime                    663,300                                -                                     -    0  0  0  

 A.3.8   Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit                                -                                  -                          500,000  500,000  500,000  500,000  

 A.3.9   Tarifa e përkohëshme                         76,500                                -                      8,500,000  8,500,000  8,500,000  8,500,000  

 A.3.10   Tarifa të tjera                   4,391,217                 5,875,620                    4,600,000  4,712,850  4,717,589  4,722,381  
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      2019  2020  2021  2022  2023  2024  

      Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual 
 Vlerësimi i të 

Ardhurave  
 Vlerësimi i të 

Ardhurave  
 Vlerësimi i të 

Ardhurave  

 A.4   TË ARDHURAT E TJERA  
             
14,506,160  

             
19,413,286  

                
76,197,721  

         
67,641,988  

        68,041,988          68,041,988  

 A.4.1   Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë  
             
12,455,709  

             
10,576,653  

                
13,541,988  

         
14,341,988          14,341,988          14,341,988  

 A.4.2   Kthimi nga investimet kapitale  
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 A.4.3   Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë  
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 A.4.4   Kthimi nga partneriteti publik privat  
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 A.4.5   Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet  
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 A.4.6   Shitja e mallrave dhe shërbimeve  
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 A.4.7   Kundravajtjet administrative (Gjobat)  
               
1,556,378  

                   
620,045  

                  
3,000,000             3,000,000             3,000,000  

           
3,000,000  

 A.4.8   Sekuestrime dhe Zhdëmtime  
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 A.4.9   Kuotat e anëtarësisë së bashkive  
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 A.4.10   Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore  
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 A.4.11   Grante nga ndihma ndërkombëtare  
                              
-    

               
1,769,598  

                
58,655,733  

         
50,000,000          50,000,000          50,000,000  

 A.4.12   Shitja e aseteve financiare  
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 A.4.13   Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme  
                     
42,963  

                              
-    

                                 
-    

               
100,000                100,000  

              
100,000  

 A.4.14   Të tjera    
                  
451,110  

               
6,446,990  

                  
1,000,000  

               
200,000                600,000  

              
600,000  
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 B   TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR  
       
1,282,147,296  

       
1,511,087,141  

          
1,591,558,562  

   1,591,558,562     1,543,217,562  
   
1,568,719,562  

 B.1   Transferta e pakushtëzuar  
          
377,251,902  

           
376,705,000  

              
431,564,000  

       
431,564,000        383,223,000  

      
408,725,000  

 B.2   Transferta e kushtëzuar  
          
759,409,548  

           
944,007,141  

              
944,008,000  

       
944,008,000  

      944,008,000  
      
944,008,000  

 B.2.1   Për funskionet e deleguara  
          
759,409,548  

           
944,007,141  

              
944,008,000  

       
944,008,000        944,008,000  

      
944,008,000  

 B.2.2   Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)   
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 B.3   Trasferta specifike  
          
145,485,846  

           
190,375,000  

              
215,986,562  

       
215,986,562  

      215,986,562  
      
215,986,562  

 C   HUAMARRJA  
                              
-    

                              
-    

                                 
-    

                          -                              -                              -    

 C.1   Huamarrja afatshkurtë  
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 C.2   Huamarrja afatgjatë  
                              
-    

                              
-    

                                 
-          

 D   TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR  
          
192,108,512  

           
205,582,874  

              
184,917,574  

                          -                              -                              -    

 D.1   Trashëgimi pa destinacion  
          
132,338,149  

           
143,626,560  

              
135,992,057        

 D.2   Trashëgimi me destinacion  
             
59,770,363  

             
61,956,314  

                
48,925,517  0      

  
 TOTALI I BURIMEVE 
BUXHETORE  

  1,765,195,169  2,023,827,429  2,365,512,857  2,186,381,364  2,142,953,089  2,172,787,288  

 

 

 

 

 

 

 

 



BASHKIA POGRADE  /QARKU KORÇË                                                                                    PBA 2022-2024 
 

15 

Bashkia Pogradec ka krijuar lehtesime fiskale dhe grupe te perjashtuara nga taksat dhe tarifat si me poshtë  : 

 

Përjashtohen nga pagesa e taksës së ndërtesës: 

a) pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;  

b) pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore;  

c) ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara;  

ç) banesat sociale në pronësi të bashkive;  

d) pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si 

banesa sociale;  

dh) ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre;  

e) strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë 

mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”;  

ë) ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që përfitojnë vetёm pension pleqërie/pension social, kur familja e tyre 

përbëhet vetёm nga pensionistë, ose dhe me persona në ngarkim të tyre, që janë të paaftë për punë;  

f) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;  

g) ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për 

monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore, të cilat përdoren vetëm për qëllime jofitimprurëse 

rolin e agjentit të taksave dhe mbajnë 3 % të shumës së arkëtuar. 

Përjashtimet nga taksa e kalimit te pronesise: 

Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme:   

a) Enti Kombëtar i Banesave, Ministria e Financave dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore e qendrore;    

b) personat, të cilët janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat vetjake, në mbështetje të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”;   

c) subjektet që dhurojnë pasuri të paluajtshme kur përfitues të drejtpërdrejtë janë:    

i. institucionet dhe entet shtetërore e publike, qendrore e vendore;    

ii) bashkësitë fetare ose organizatat jofitimprurëse, kur dhurimi lidhet me atë pjesë të veprimtarisë së tyre pa qëllim fitimi. Në këto raste 

dhuruesi, pasi ka marrë vërtetimin nga këshilli bashkiak për përjashtimin nga taksa, bën regjistrimin e pasurisë së paluajtshme të dhuruar. Në 

çastin e regjistrimit, dhuruesi paguan pjesën që i takon agjentit të taksave 
Përjashtime dhe lehtësime per tarifat vendore : 

 Përjashtohen nga pagesa e tarifave te pastrimit, gjelbërimit dhe ndricimit OJF-të. 

 Për bizneset e reja te cilat punësojnë mbi 25 punonjës dhe bizneset e reja qe hapen nga individe deri ne moshen 25 vjecare  Tarifat Vendore te 

reduktohen në masën 25% ne vitin e pare te aktivitetit. 

 Për bizneset e reja të cilat administrohen nga gratë Tarifat Vendore reduktohen në masën 20% për vitin e pare. 

 Për bizneset që zhvillojnë aktivitet për punime artizanale përjashtohen nga tarifat. 
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 Tarifat për çdo kryefamiljar jorezident, që ka të privatizuar në emër të tij një banesë në territorin e Bashkisë Pogradec, të cilën e shfrytëzon në 

periudha sezonale për banim, paguan 50 % të shumës së çdo tarife që paguan një familje rezidente në Bashkinë Pogradec. 

 Për Njësitë Administrative Bucimas,Udenisht,Cerrave familjet që janë në ndihmë ekonomike do paguajn 70% të tarifave. 

 Nuk do të paguhet në të gjitha fshatrat e Njesive Administrative që nuk ofrohet shërbimi i pastrimit, tarifa e pastimit 

 

 

2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Pogradec/Qarkut Korçë 

 

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe 

parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për 

secilin zë kryesor të të ardhurave të veta. 

 

A. Taksat dhe Tarifat Vendore 

  

A.1 Taksat Vendore 

 

Taksat vendore përfshijnëtaksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi 

truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera me to; b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; c) taksa vendore mbi veprimtarinë e 

shërbimit hotelier; ç) taksa e tabelës; d) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj; dh) taksa vendore 

mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël; e) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, 

trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore; ë) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj. 

 

Ndryshimet kanë ndodhur për shkak të përpjekjeve nga inspektoret e terrenit për saktësimin e sipërfaqeve të ndërtesave,truallit dhe tokës 

bujqësore(familjare dhe biznes), saktësimi i sipërfaqeve të tabelave dhe reklamave,ndryshimet në ligjin 9632 datë 30.10.2006"Për Sistemin e 

Taksave Vendore"i ndryshuar 
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A.2 Tarifat Vendore 

 

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:  

a) tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe të fasadave; b) tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve; c) tarifa për furnizimin 

me ujë dhe kanalizimet; ç) tarifa për shërbimin e ujitjes dhe të kullimit; d) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënien e licencave, lejeve e 

autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethana të përcaktuara në ligj; e) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së 

vetëqeverisjes vendore; ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj. 

Ndryshimet kanë ndodhur për shkak të përpjekjeve nga insektoret e terrenit në luftën kundër informalitetit,rritja e numrit të bizneseve dhe 

familjeve,dhënia e lejëve për shfrytëzimin e hapësirave publike(struktura,shezllona dhe tavolina për sezonin e verës) si dhe ndryshimet e tarifave 

në Vendimin e Keshillit Bashkiak 

 

B. Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike 

 

Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe 

pajisjeve palëve të treta. 
1. Jane lidhur 15 kontrata qiraje për shfrytëzimin e takave bujqësore. Afati i kontratave varion nga 10 vjet deri ne 70 vjet. 
2. Janë lidhur 13 kontrata qiraje per miniera dhe hidrocentrale.Afati i kontratave 10 vjecare. 

3. Janë lidhur 10 kontrata qiraje per antena.Afati i kontratave 10 vjecare. 

 

C. Të Ardhura të Tjera të Veta 

 

Të ardhurat e tjera përfshijnë ato të gjeneruara nga: pozicionet aksionare të bashkisë; ndëshkimet dhe gjobat; grante nga marrëveshjet 

ndërkombëtare apo nga qeveritë e huaja; etj. 

 

 

2.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara 

 

Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga qeveria qendrore nga tatimi mbi të ardhurat personale, taksa e regjistrimit të 

automjeteve dhe renta minerale. Informacioni për këto të ardhura është paraqitur në këtë nën-seksion. 

 

A. Tatimimbi të Ardhurat Personale 
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Të ardhurat e ndara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale përfshijnë tatimin mbi të ardhurat personale si të nëpunësve publikë, ashtu edhe të 

atyre të punësuar në sektorin jo-publik si dhe tatimin mbi të ardhurat e krijuara nga individë nga interesi, qiraja, llotaritë, lojërat dhe burime të 

tjera. 

 

 

B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura 

 

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të 

ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë. 

 

C. Renta Minerare 

 

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin 

përgjegjëse për këtë fushë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Njësitë e 

Vetëqeverisjes Vendore ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind e të ardhurave nga renta minerare. 

 

D. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme  (97 për qind e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së 

pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë). 

 

2.1.1.3 Transfertae pakushtëzuar  e përgjithshme 

 

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së. 

2.1.1.4 Transfertae Pakushtëzuar Sektoriale 

 

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale  për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisëpërmes 

Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së. 

 

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Pogradec /Qarkut Korce për periudhën 2022-2024 

  

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të 

shpenzimeve gjatë periudhës 2019 deri në 2024. 
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Tabela 3.Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike. 

 

 

PBA 2022-2024

Raport

Bashkia

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

Fakt Fakt Buxh. Fillest. Pritshme Plani Plani Plani

Paga dhe Sigurime

Paga 600 217194 383078 474284 428197 438654 449654

Sigurime Shoqërore & Shëndetësore 601 44,564.0 62,820.0 142,994.0 0.0 85,575.0 87,850.0 89,810.0

Korente

Mallra dhe Shërbime 602 314,508.0 324,948.0 466,036.0 0.0 469,591.0 475,538.0 492,056.0

Subvencion 603 0.0 3,790.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferta të Brendshme 604 0.0 27,177.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferta të Jashtme 605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferta për Familje & Individë 606 634,441.0 949,444.0 931,494.0 0.0 931,494.0 931,494.0 931,494.0

Shpenzime Kapitale

Aktive tw Paprekshme 230 0.0 0.0 21,763.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Aktive tw Prekshme 231 309,258.0 102,015.0 315,210.0 0.0 270,281.0 209,417.0 209,773.0

TOTALI 1,519,965.0 1,822,305.0 2,351,781.0 0.0 2,185,138.0 2,142,953.0 2,172,787.0

Emri i Artikullit Kodi i Artikullit

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)
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Figura 2.  Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike 

Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për 

periudhën 2019-2024. 
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit 
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SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL

Buxheti Pritshmi

FUNKSIONI KODI FUNK.
KODI 

NËNFUNK.
KODI PROGR. PROGRAMI 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 FUNCTION

01110 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim 188973 300083 423242 423242 370649 312105 311465

01120 Çështjet financiare dhe fiskale

01170 Gjendja Civile 7820 10459 8084 8084 8084 8084 8084

017 01710 Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm 4416 5108 900 900

031 03140 Shërbimet e Policisë Vendore

032 03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 11571 13488 20597 20597 17430 17430 17430

036 03600 Marrëdhëniet në Komunitet

04130 Mbështetja për zhvillimin ekonomik 1586 1604 1676 1676 1710 1725 1770

04160 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

04220
Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e 

konsumatorëve

04240 Menaxhimi I infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 4527 9894 15647 15647 11588 12162 13968

04260 Administrimi I pyjeve dhe kullotave 1403 18106 34704 34704 30756 32014 32081

04520 Rrjeti rrugor rural 213153 32485 47483 47483 205545 208462 214455

04530 Studimi I Rrugeve 52254 128440 128440

04570 Transporti publik

04740 Projekte Zhvillimi

04760 Zhvillimi I turizmit

051 05100 Menaxhimi I mbetjeve

052 05200 Menaxhimi I ujërave të zeza dhe kanalizimeve

053 05320 Programe për mbrojtjen e mjedisit

056 05630 Ndërgjegjësimi mjedisor

061 06140 Planifikimi urban Vendor 311 1379 14372 14372

06210 Programet e Zhvillimit

06260 Shërbimet publike vendore 86352 178195 334087 334087 249336 252823 256668

063 06330 Furnizimi me ujë 11999 273 59360 59360

064 06440 Ndriçim rrugësh 17084 19882 26000 26000 36800 37700 48600

SHËNDETËSIA 07 072 07220 Shërbimet e kujdesit parësor HEALTH

081 08130 Sport dhe Argëtim 24248 10803 20764 20764 15705 16795 17369

082 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 1020 17381 35846 35846 34799 34849 34859

091 09120 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë 162011 171800 216831 216831 211383 217722 224469

09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 28559 41191 23293 23293 9835 10130 10435

09240 Arsimi profesional

101 10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

102 10220 Sigurimi shoqëror

104 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 754931 937920 940463 940463 957789 957789 957789

105 10550 Papunësia, arsimi dhe aftësim

106 10661 Strehim Social

Total I Fondeve Rezerve

TOTAL 1519964 1822305 2351789 2351789 2161409 2119790 2149442

EDUCATION

ENTERTAINMENT, 

CULTURE AND 

RELIGION

PUBLIC ORDER AND 

SECURITY

ECONOMIC ISSUES

GENERAL PUBLIC 

SERVICES

ENVIRONMENTAL 

PROTECTION

ACCOMMODATION 

AND COMMUNITIES

MBROJTJA SOCIALE 10
SOCIAL 

PROTECTION

Fakti Plan

ARGËTIMI, KULTURA DHE 

FEJA
08

ARSIMI 09
092

MBROJTJA E MJEDISIT 05

STREHIMI DHE 

KOMODITETET E 

KOMUNITETIT

06
062

ÇËSHTJET EKONOMIKE 04

047

SHËRBIMET TË 

PËRGJITHSHME PUBLIKE
01

011

RENDI DHE SIGURIA 

PUBLIKE
03

041

042

045
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Ne lidhje me Programin Buxhetor 04530 do te vazhdoje te jete i planifikuar dhe per vitin 2021 pasi jane lidhur kontrata ,jane derguar prane deges se thesarit 

Pogradec  dhe fondet jane  bllokuar brenda juridiksionit te bashkise Pogradec ne Programin Buxhetor 04530 . Ne vazhdimesi per vitet 2022-2024 planifikimi 

u be ne Programin Buxhetor 04520 . 

 
Ne lidhje me informacionin  per parashikimin e fondeve qe mblidhen nga taksa e ndikimit ne infrastrukture të ndërtimeve të reja , fondet nga shitja e aseteve 

në pronësi te Bashkisë shkojne per investimet  në tërësi për bashkinë Pogradec .  

 
Gjithashtu  në bashkëpunim me Drejtorine e Urbanistikës  ju kemi komunikuar që të na paraqesin investimet e reja që pritet ose qe  janë ne plan per vitet  

2022-2024 dhe do të mundohemi ta  paraqesim në  PBA 2022-2024 të rishikuar dhe të miratuar nga Keshilli i Njesise se Qeverisjes Vendore Pogradec . 
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Figura 3.  Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve 
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Total I fondeve rezerve

Strehimi social

Papunesia,arsimi dhe aftesimi

Kujdesi social per familjet dhe
femijet

Sigurimi shoqeror

Kujdesi social per personat e
semure dhe me aftesi te
kufizuara

Arsimi profesional

Arsimi i mesem i pergjithshem

Arsimi parashkollor perfshire
arsimin baze

Trashegimia kulturore,eventet
artistike dhe kulturore
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2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR 
Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare për 8-mujorin e vitit korrent); 

 

 

Nr. 

Njësia e 

Vetëqeverisjes  

Vendore 

Emërtimi i  

objektit 

Fondi i  

Akorduar 2021 

Burimi i  

financimit 

Planifikuar  

për 

periudhën 

Vlera e  

prokuruar 

Realizimi Progresiv 

Vlerë % 

1 Bashkia Pogradec 
Regjistrimi I tokave 

Blace+Kalivac+Proptisht+Piskupat 

                 

4,925,200  
05 2021 

             

6,916,001.00  
          5,532,800     80% 

2 Bashkia Pogradec Rikonstruksion + ngrohje Bashkia 
               

18,590,000  
05 2021       

3 Bashkia Pogradec Pajisje Kompjuterike 
                 

2,000,000  
01 2021 

             

1,916,640.00  
          1,916,640     100% 

4 Bashkia Pogradec Kende lojrash per femije 
                 

1,937,000  
01 2021       

5 Bashkia Pogradec Shatervani ne qender te Qytetit 
                 

2,430,000  
01 2021       

6 Bashkia Pogradec Blerje Makina 
                 

9,000,000  
01 2021 

             

8,756,813.00  
          8,756,812     100% 

7 Bashkia Pogradec Pritat e Lumenjve 
                 

3,951,443  
05 2021 

             

3,951,443.00  
  0% 

8 Bashkia Pogradec Rikonstruksion rruga e Çervenakes 
                 

6,666,666  
05 2021 

             

6,666,666.00  
          4,735,764     71% 

9 Bashkia Pogradec 
Rikonstruksion Rruga e Lumit te 

Remenjit 

               

16,691,279  
05 2021       

10 Bashkia Pogradec 
Sistemim I bllokut krah rruges 

"Abdyl Frasheri" 

               

18,622,000  
01 2021 

           

18,500,760.00  
  0% 

11 Bashkia Pogradec 
Rehabilitimi I Lagjes Gani 

Homçani 

               

54,240,000  
01 2021-2022 

         

101,086,118.00  
  0% 

12 Bashkia Pogradec 
Rehabilitim I shesheve ne dy krahet 

e unazes 

               

11,730,000  
01 2021 

             

7,106,694.00  
  0% 
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13 Bashkia Pogradec 
Perfundim I punimeve te Rruga e 

Kabashit+20% 

                 

4,880,000  
01 2021 

             

4,653,120.00  
  0% 

14 Bashkia Pogradec 
Ndertim Ura dhe rruga  Zall I 

Torres, NJ. A. Proptisht 

                 

2,905,000  
01 2021 

           

11,760,000.00  
        10,128,072     86% 

15 Bashkia Pogradec Asfaltim I Rruges Çerrave 
                 

3,860,000  
01 2021       

16 Bashkia Pogradec Rehabilitim Rruga Rrodokal 
               

29,430,000  
01 2021-2022       

17 Bashkia Pogradec 
Sistemim asfaltim rrugësh blloku I 

banimit te Rruga e Mokres 

               

10,928,755  
01 2020-2021 

           

17,191,628.00  
        12,699,360     74% 

18 Bashkia Pogradec 
Sistemim asfaltim rrugësh blloku I 

banimit te Rruga e Kabashit 

                 

1,815,242  
01 2020-2021 

           

23,509,453.00  
        23,509,453     100% 

20 Bashkia Pogradec 
Sistemim Rrugicat Perroi I Çaprazit 

+Kalaja 

                 

4,880,000  
01 2021 

             

3,169,020.00  
    

21 Bashkia Pogradec 
Ndertim mur mbajtes te lagjia 

Perroi I Çaprazit 

                 

2,000,000  
05 2021 

             

1,775,442.00  
    

22 Bashkia Pogradec 
Rehabilitim/perforcim banesash 

ekzistuese 

               

16,360,163  
01/10/05 2020-2022 

           

28,148,117.00  
        18,092,352     64% 

23 Bashkia Pogradec 
Sistemim Odeoni në Qëndër të 

Qytetit 

               

37,894,454  
01 2021 

           

37,894,454.00  
        37,892,000     100% 

24 Bashkia Pogradec 
Hidroizolim tarraca Q.Kulturore 

1360212 

                    

468,828  
01 2021       

25 Bashkia Pogradec 
Ndertimi i Ujesjellesit Udenisht-

Memelisht,Pogradec (2021) 

               

10,000,000  
06 2020-2023 

         

215,541,142.00  
      122,831,280     57% 

26 Bashkia Pogradec 

Perfundimi I gjithe rrjetit te 

kanalizimeve te ujrave te ndotura 

ne njesine administrative Bucimas 

Pogradec 

             

188,752,910  
06 2021-2024 

         

943,764,550.00  
      188,752,910     20% 

27 Bashkia Pogradec 
Mbulimi me rrjet Kanalizimi per 

fshatin e Gurasit dhe zona e 

Drilonit, Pogradec 

               

20,000,000  
06 2020-2022 

           

71,739,473.00  
        34,774,000     48% 

28 Bashkia Pogradec 
Ujesjellesi i Mokres Faza e I 

,Bashkia Pogradec 

               

20,000,000  
06 2020-2023 

         
147,519,474.00  

        19,999,654     14% 
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29 Bashkia Pogradec 
Ndertimi i Ujesjellesit Rajonal 

Çerrave Dardhas 

             

186,173,379  
06 2021-2024 

         

929,822,982.00  
      186,173,379     20% 

30 Bashkia Pogradec 
Ujesjellesi i Mokres Faza e 
II,Bashkia Pogradec 

               

53,273,408  
06 2021-2024 

         

264,000,172.00  
        52,999,418     20% 

32 Bashkia Pogradec 
Projektim per Rikualifikimin urban 
te Qendres Historike  

               

11,850,000  
05 2021 

           

11,412,000.00  
          2,396,520     21% 

33 Bashkia Pogradec 
Projektim rruge rurale Nj.Ad 

Proptisht dhe Velçan 

                 

9,913,128  
01 2021 

             

8,328,000.00  
    

           766,168,855         2,875,130,162    731,190,414    
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Për projektet e viteve 2023-2024 kemi kontaktuar me Drejtorine e Urbanistikës  ju kemi komunikuar 

që të na paraqesin investimet e reja që pritet ose qe  janë ne plan per vitet  2023-2024 dhe do të 

mundohemi ta  paraqesim në  PBA 2022-2024 të rishikuar . 
Gjithashtu nuk kemi mundur te realizojme likujdimin në vlera te konsiderueshme te detyrimeve te 

prapambetura për shkak te gjendjes së renduar financiare që ne ndodhemi dhe borxhit të madh që na 

bashkeshoqëron gjë që bën qe ne të mos i përmbahemi planifikimit të detyrimeve . 
 

 

 

 
 

 

 

3.BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE 

 

Buxheti total i Bashkisë Pogradec/Qarkut Korçë menaxhohet sipas 18  programevetë 

shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me 

performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. 

Çdo nën-seksion (3.1 deri në 3.X) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe 

kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në: 

• Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, 

shpenzime korente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara (fakti), vitin aktual 

(buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme (parashikimi); 

• Politikae Programit (qëllimet e politikës së programit, objektivat e programit dhe 

treguesit përkatës të performancës); 

• Planet e shpenzimeve të Produkteve të Programit; 

• Projektet e investimeve; dhe 

• Të dhëna dhe statistikatë përgjithshme të programit. 

 

 

 

Parashikimi i transfertës së pakushtëzuar e përgjithshme për bashkitë dhe qarqet për 

periudhën 2022-2024 

 

 

 

 

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive 

ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i 

pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi). 

 
Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike 

 

Bashkia 2021* 2022 (P) 2023 (P) 2024 (P) 

Bashkia Pogradec 361,564 361,564 383,223 408,725 

    

 
Në mijë lekë 
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Raport

Bashkia

Programi 09120 Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

Fakt Fakt Buxh. Fillest.
Buxh. 

Pritshëm
Plani Plani Plani

Paga dhe Sigurime

Paga 600 121,578.0 125,922.0 134,016.0 151,382.0 147,650.0 152,080.0 156,643.0

Sigurime Shoqërore & Shëndetësore 601 19,982.0 20,758.0 22,526.0 25,570.0 25,130.0 25,884.0 26,660.0

Korente

Mallra dhe Shërbime 602 20,599.0 7,911.0 11,450.0 14,243.0 11,794.0 12,147.0 12,511.0

Subvencion 603 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferta të Brendshme 604 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferta të Jashtme 605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferta për Familje & Individë 606 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shpenzime Kapitale

Aktive tw Paprekshme 230 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Aktive tw Prekshme 231 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTALI 162,159.0 154,591.0 167,992.0 191,195.0 184,574.0 190,111.0 195,814.0

Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emri i Artikullit Kodi i Artikullit

 

 

3.1.3Projektet e Investimeve të Programit 

 
Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit 

 

Kodi 

Projektit
Emri i Projektit

Kosto Totale e 

Projektit

Burimi i 

Financimit

Data 

Fillimit

Data 

Përfund.
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fakti Fakti Buxheti Plani Plani Plani

Blerje soba per ngrohje 1500000 1500000
Ndertim mure rrethues -sistemim te oborreve ne institucione shkollore 7506411 7506411
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3.1.4 Të Dhëna mbiProgramin 

 

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta 

ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit. 

 

Te dhena te baze te programit 

            

  2017 2018 2019 2020 2021 

            
Numri i punonjesve te programit           

Numri i shkollave te arsimit baze           

Qytet           

Njesi administrative           

Numri I femijeve ne kopshte           

Qytet 710 715 717 692 681 

Njesi administrative 1100 1150 1184 1154 1129 

Numri i kopshtave           

Qytet 5 5 5 5 5 
Njesi administrative 42 42 42 44 44 

Numri I femijeve ne çerdhe           

Qytet 40 44 44 51 58 

Njesi administrative           

Numri i  çerdheve 1 1 1 1 1 

Qytet           

Njesi administrative           

Numri I femijeve ne moshe shkollimi           

Qytet 298 320 322 314 310 

Njesi administrative 280 270 261 248 250 

Numri I femijeve ne shkolle           

Qytet           

Njesi administrative           

Numri I femijeve per klase           

Qytet 25 24 24 22 21 

Njesi administrative 17 15 16 14 13 

Numri I nxenesve per mesues           

Qytet           
Njesi administrative           

Mesues ne sistemin parashkollor 137 137 139 139 139 

Numri I klasave ne sistemin parashkollor 174 175 175 177 177 

Nxenes ne sistemin arsimor baze(arsimi 9-vjeçar)           

Mesues ne sistemin arsimor baze(arsimi 9-
vjeçar)           

Numri I klasave ne sistemin arsimor baze(arsimi 
9-vjeçar)           
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Në bazë të ligjit nr.10296 , datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin ” 

bashkia tonë ka hartuar strategjinë e menaxhimit të risqeve dhe gjithashtu për vitin 2022 do të 

përcaktojmë Pemen e Programit buxhetor, në nivel treguesish të matshem . 

Likujdimi i detyrimeve të prapambetura do të behet sipas klasifikimit ekonomik.  

Në dokumentin e PBA dhe të buxhetit vjetor të vitit 2022 Fondi Rezervë do të rregjistrohet në 

Programin Buxhetor 04910 në llogarinë ekonomike 609.1 dhe Fondi Kontigjencë do të 

rregjistrohet në Programin Buxhetor 04940 në llogarinë ekonomike 609.1 pasi ne buxhetin e 

vitit 2021 rregjistrimet jane kryer prane deges se Thesarit Pogradec dhe ndryshimet neper  

Programe Buxhetore duhen bere me Vendimin e  Keshillit  Pogradec . 

 

Projekt Vendimi i PBA 2022-2024 nuk eshte futur akoma per miratim në  Keshillin Bashkiak 

pasi eshte kryer një sondazh ku ngrihen disa problematika te cilat kerkohen nga Keshilli 

Bashkiak që të futen dhe të merrën në konsideratë në PBA 2022-2024 . Problematikat qe 

ngrihen dhe që kërkohen të merren parasysh nga qytetaret janë : 

 Kujdesi social  

 Ndriçimi rrugor 

 Ruajtja e trashëgimise kulturore 

Ne lidhje me çeshtjen e Kujdesit social , ka qene ne vemendje të bashkise duke bashkepunuar 

me shoqata jofitimprurese dhe kemi patur në vazhdimësi suportin e tyre . 

Tematika e ndriçimit rrugor ka patur një rëndësi të veçantë dhe për këtë ka filluar investimi i 

cili ka shtrirje për vitet 2021-2022-2023. 

Ne lidhje me çeshtjen e trashegimise kulturore , Bashkia eshte në kontakt të herëpashershëm 

me Ministrinë e Kulturës për të përfituar sa më shumë fonde për trashëgiminë kuturore . Në 

tërësi Bashkia Pogradec ka qënë gjithmnone ne ndihmë të qytetarëve dhe në vitet në vazhdim 

do të jemi krah te tyre për ti ndihmuar .  
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