
Shtojca 2  

Programi Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 

Qëllimi i udhëzimit   

Udhëzimi për PBA-në përcakton rregullat, procedurat, formatet dhe afatet për përgatitjen e një dokumenti të plotë dhe të përmbledhur 

të PBA-së, në përputhje me kërkesat ligjore.  

Si e mbështet udhëzimi përgatitjen e një PBA-je? 

 

 Me një format të qartë standard për raportin; 

 

 Duke treguar si lidhet informacioni për politikat dhe ai financiar; 

 

 Duke vënë theksin mbi informacionin që është i rëndësishëm për anëtarët e këshillave dhe qytetarët; 

 

 Duke treguar burimet e informacionit për secilin seksion të raportimit të PBA-së; 

 

 Duke dhënë formate të thjeshta për paraqitjen e programeve; 

 

 Duke paraqitur përshkrime standarde të përmbledhura për secilin program dhe veprimtari; 

 

 Duke bërë një dallim të qartë midis informacionit të përgjithshëm, informacionit për programet dhe informacionin shtesë 

(shtojca); 

 

 Duke treguar se si përdoret PBA-ja për të monitoruar dhe raportuar për zbatimin e strategjive. 

 

Shtojca është në përputhje me praktikën e mirë ndërkombëtare të Menaxhimit Financiar Publik. 

 

 

 

 



Program i Buxhetit Afatmesëm 2022-2024 

 

Bashkia PERMET  

1.Vështrim i përgjithshëm 

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore 

Bashkia Permet shtrihet në Juglindje  të Shqipërisë në një territor prej 601.95 km², i cili kufizohet në veri me Bashkinë e Berat, në 

perëndim me Bashkine Tepelene, në lindje me Bashkinë Erseke , në jug me Bashkinë Gjirokaster .Ajo ka nën administrimin e saj 

një qytet dhe 50 fshatra. Kjo ndarje administrative – territoriale përcaktoi si qendër të bashkisë së re qytetin e Permet , Qyteti u 

krijua si një qendër administrative, në shekullin e XV dhe XVI, cituar nga të dhena historike turke, si një lokalitet i pasur me tregje, 

dyqane magazina dhe bujtina, kështu kjo zonë ishte një qendër e lulëzuar komerciale. Të dhëna historike otomane e viteve 1431 - 

1432 referojnë se qyteti kishte 42 shtëpi ndërkohë në shekullin XVI numëronte 136 shtëpi. Ne vitin 1938 Përmeti kishte rreth 3000 

banorë dhe 104 fshatra si zona të ndara. Gjatë Luftës së Dytë Botërore është djegur e përmbytur katër herë duke e shndërruar 

kështu disa herë.  

 

 

 

 

 

 

 

https://sq.wikipedia.org/wiki/1938


Kultura 

 

Në qytet vërehet një tolerancë fetare. Përmeti është i njohur në mbarë Shqipërinë për mikpritjen dhe gatimet e shkëlqyera. 

Ia vlen të shihni edhe kishën e shekullit të XII të Shën Mërisë në Kosinë dhe atë të shekullit XVIII të Leusës.  

Përndryshe kultura e qytetit dallohet me një traditë të gjatë letrare dhe muzikore. Përpos Naimit vargjet e të cilit edhe në ditë tona 

janë të kërkuara nga Përmeti vijnë edhe shkrimtaret e njohur si p.sh.: Bardhyl Londo apo Sejfulla Maleshova. Muzikantë të dalluar 

të nivelit kombëtarë si Mentor Xhemali e Laver Bariu janë përkujdesur që muzika përmetare të dallohet me karakteristikat e saja të 

një tradite të gjatë kulturore.  

Përmeti është vendlindja e tre vëllezërve Frashëri dhe disa personaliteteve të njohura të kulturës mbarë shqiptare siç është skulptori 

Odhise Paskali, shkrimtari Nonda Bulka, aktorës artiste e popullit Tefta Tashko Koço dhe këngëtarës së muzikës së lehtë Anjeza 

Shahini.  

Në qytetin e trëndafilave siç e quajnë me përkëdhelje banorë e tij, nxënësi ndjekin mësimet në dy shkollat fillore, në shkollën 

"Nonda Bulka" dhe atë "Meleq Gosnoshti" dhe në gjimnazin "Sami Frashëri"dhe ka shkolla 9- vjecare e kopshte ne cdo Nj A .  

Ekonomia 

Deget e ekonomise ne rrethin e Permetit jane:bujqesia, blekotoria, bletaria, frutikultura, turizmi dhe transporti. Ne 

bujqesi, rendesi zene bimet e arave, midis te cilave dallohet gruri, i cili gjen kushte te favorshme zhvillimi ne te gjitha zonat. 

Frutikultura me peme te shumellojshme dhe vreshtaria ,te cilat jane baza kryesore ne industrine perpunuese qe operon ne 

kete bashki .Perparesi i jepet turizmit .Vitet e fundit ky qytet eshte nje nder qytetet me te vizituara si nga vizitor te vendit 

ashtu dhe turiste te huaj . 

Aktualisht kjo bashki ka një popullsi prej 19.872 banore. Perqëndrimi më i madh i popullsisë është në qytetin e 

Permetit  me 53.4% të popullsisë (10.614 banorë), ndërsa për sa i përket njësive administrative, njësia me 

popullsinë më të madhe është ajo e Rrethinave me 6.148 banore. Njesitë  më të mëdha nisur nga numri i popullsisë 

janë:.NJA Petran 3.090 banor,NJACarshove 3.058 banor  Dendësia mesatare e popullsisë arrin 33 banore/km². 

Parë nga këndvështrimi i raportit gjinor, popullsia e Bashkisë Permet ruan një diferencë të lehtë përsa i përket 

ndarjes gjinore të popullsisë, në meshkuj e femra duke shprehur një situatë gjinore pothuaj të balancuar. 

 

nga bizneset e vogla, të cilat janë edhe katalizatorë të zhvillimit, pasi krijimi, zhvillimi dhe përmirësimi i këtyre 

bizneseve përbën një potencial të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Bizneset kryesore që kontribuojnë në 

zhvillimin ekonomik janë kryesisht të orientuara në industrinë perpunuese, në përpunimin  e produkteve bujqesore 

(Fruta ,Agrume ,etj ),te cilat jane te  lidhura drejtpërdrejt me tregtinë. Gjithashtu edhe prania e bizneseve të 

artizanatit të cilët kanë një traditë të vjetër në qytetin e Permetit, vazhdon akoma sot duke luajtur rol të veçantë në 

ekonominë vendore. Industria përpunuese përbën një nga potencialet më të mëdha të zhvillimint në permet. Prania 

e zonës industriale në Permet , në të cilën janë përqëndruar biznese  përpunuese është një tjetër element me rëndësi 

në zhvillimin ekonomik, duke ofruar punësim dhe të ardhura për popullsinë. 

 

Struktura e punësimit sipas sektorëve i referohet periudhës gjatë vitit 2019 - 2020: 

• 1.153 veta janë të punësuar në sektorin publik; 

• 800  janë të punësuar në sektorin privat. 
 

Punësimi: Për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2020, rezulton se numri i të punësuarve në Bashkinë Permet  është 

1.953 persona, Numri më i madh i të punësuarve është në qytetin Permet, ndjekur nga Njësia Administrative 

Rrethina. Ndërsa njësia administrative me numrin më të ulët të punësimit eshte  NJA Frasher ,per arsye te largesise 

me qytetin e Permetit . Megjithatë vlerësimi real i numrit të punësuarve në vend vështirësohet për shkak të 

mosdeklarimit nga personat që ushtrojnë veprimtari ekonomike jobujqësore/bujqësore, por që nuk figurojnë të 

regjistruar. Prandaj mendohet se ky numër punësimi është edhe më i lartë. Një dukuri e tillë është e lidhur me 

lëvizjet migruese e cila ka sjellë një ulje të numrit të popullsisë në zonat rurale krahasuar me periudhën e fillim 

viteve ’90, duke çuar në krijimin e qendrave urbane me dendësi popullsie  me te larte . 

 

Një tjetër avantazh konkurues i Bashkisë Permet si rrjedhojë e pozicionit të saj gjeografik është edhe zhvillimi i 

turizmit të shumëllojshëm dhe gjithë-vjetor. Kjo nënkupton , zhvillimin e turizmit kulturor dhe historik, zhvillimin 

e turizmit malor. 

 Në zonën e Permetit ekziston një gamë e gjerë bukurish natyrore, që nga malet deri brigjet e lumit me te bukur e 

me te rrembyer ne Ballkan Lumit Vjosa. deri në muret shkëmbore të Gurit te Qytetit  I cili qëndron madhështor 
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ne qytet . 

 

Duke qënë qënder urbane në rajonin Jug –Lindor Permeti gjithashtu krijon mundësi të shumta në zhvillimi e 

sektorit të shërbimeve dhe të tregtisë. Në këtë mënyrë, Bashkia Permet, shihet si porta  e Jugut  duke konsideruar 

këtu edhe rolin influencues që ka në rajon me qytetet ndërkutare me Greqine . 

 

 

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë 

Burimi i informacionit: PPV/PZhS 

Bashkia Permet mbështet skenarin policentrik të zhvillimit të territorit të saj. Ky skenar paraqitet si koncept në dy 

nivele, si në nivelin Bashkiak, ku për qëllime të kohezionit territorial kërkohen disa qëndërsi të reja në ofrimin e 

shërbimeve bazë (shkollë, qëndër shëndetësore, postë), ashtu dhe në nivel qyteti, ku shërbimet dhe aktivitetet 

duhet të shpërndahen më shumë në territor. Zona urbane. 

 

Permet  ka nevojë të krijojë qendërsi të reja urbane rreth qendrës historike. Këto qendërsi të reja urbane konsolidojnë 

strukturën ekzistuese, pa ndikuar në tipologjitë historike të ndërtimit. Ndërkohë zonat rurale kanë nevojë për të 

përmirësuar qendrat ekzistuese. Kjo qasje do të ruajë tokën bujqësore dhe burimet natyrore. Pra nga njëra anë skenari 

i policentrizmit promovon shpërndarjen në territor të centraliteteve (sipas një hierarkie të caktuar) dhe një vëmendje 

më të madhe në përmirësimin e  cilësisë urbane edhe në zonat rurale, ndërkohe që nga ana tjetër promovon 

kompaktësimin dhe konsolidimin e tyre për të mos u shpërhapur në territor. Ky skenar promovon një zhvillim shumë- 

dimensional të ekonomisë dhe arritjen e qëllimit për zhvillimin rajonal duke promovuar edhe kohezionin territorial. 

Gjithashtu, krijohet një hierarki qendrash nga primare urbane (qyteti Permet) deri tek qëndra lokale të cilat ofrojnë 

shërbime bazë për komunitetin. Gjithashtu skenari policentrik promovon mbrojtjen e burimeve natyrore e ujore duke 

garantuar mundësinë për zhvillimin e turizmit gjithëvjetor sipas parashikimeve të PPK dhe PINS.



 

 

 

1.1 Informacion financiar Kryesor 
 

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar 

 

Në vijim të ndarjes së re administrative territoriale (shtimit të 4 njësive administrative) dhe ligjit të ri për vetë-

qeverisjen vendore, bashkia Permet përballet me sfidën e menaxhimit burimeve financiare të kufizuara përkundrejt 

nevojave gjithmonë në rritje për shërbime dhe investime kapitale. Në këtë kontekst, planifikimi strategjik i 

investimeve kapitale në funksion të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve publike në territoret në administrim 

rezulton i domosdoshëm dhe një parakusht për zhvillimin ekonomik vendor. Ndaj, vlerësohet thelbësor fuqizimi 

dhe përmirësimi i performances financiare në drejtim të rritjes së të ardhurave dhe uljes së shpenzimeve. 

Në kushtet e pamjaftueshmërisë së burimeve financiare të veta të bashkisë, përdorimi i instrumenteve financiar 

fondet shtetërore nga (FZHR etj) të orientuara kryesisht në mbështetje të zhvillimit të infrastrukturës, fondet nga 

donatorët e huaj (Bashkimi Europian, Banka Botërore, USAID etj) për çështje që lidhen me trajtimin i mbetjeve 

dhe ujërave, asistencë teknike dhe ndërtim kapacitetesh apo edhe format e partneritetit publik-privat paraqesin një 

mundësi reale për realizimin e investimeve kapitale. 

Në këtë drejtim, vlerësohet e domosdoshme rritja e kapaciteteve të bashkisë në drejtim të hartimit, menaxhimit, 

zbatimit dhe monitorimit të projekteve të investimeve nëpërmjet këtyre formave të financimit. Një burim tjetër të 

ardhurash i cili kërkon ngritje të kapaciteteve lokale është i lidhur me programet e huaja të tilla si programi për 

Bashkëpunimin Ndërkufitar IPA me Greqine. Në  këto programme është e rëndësishme që të krijohen strukturat 

e duhura të bashkëpunimit në mënyrë që të përfitohen projekte dhe të ardhura shtesë për realizimin e tyre. 

Buxheti total i Bashkise Permet  te planifikuar per vitin 2022 eshte 241.354 mije leke , ne vitin 2023 eshte 

planifikuar 251.687 mije leke, ndersa ne vitin 2024 eshte planifikuar 262.605 mije leke. 

 

 VITI 2022 VITI 2023 VITI 2024 

ARDHURAT E VETA 60.025 62.104 62.755 

TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR   119.715       126.501                        135.003 

TRANSFERTA SPECIFIKE 77.409  77.409                          77.409 

TRANSFERTA E KUSHTEZUAR    
 

   

FZHR E TJERA                                                              722.206       138.586        2.262.845 

TOTALI       979.348      404.597  2.538.004 



 

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë  

Të ardhurat nga transfertat ndërqeveritare të bashkisë Permet, rezultojnë të jenë element dominues dhe përcaktues 

në strukturën dhe performancën e të ardhurave totale. Varësia financiare nga transfertat ndërqeveritare bën që 

planifikimi i investimeve kapitale të jetë subjekt i kushtëzuar pothuajse tërësisht nga vendimet e qeverisë qendrore. 

Në ndarjen sipas njësive të qeverisjes vendore përbërëse, kontribuesi kryesor në ecurinë e përgjithshme të të 

ardhurave është Bashkia Qender, e cila përfaqëson mesatarisht 76 % ndaj totalit të të ardhurave te planifikuar ne 

3 vitet e PBA-se 2022- 2024. Ndër Njesite Administrative ,pjesë e Bashkisë Permet , evidentohet kontributi i 

rëndësishëm i njësive  Petran,Carshove,Piskove në performancën e të ardhurave totale. 

 

Pavarësia financiare e Bashkisë Permet, matur si raport i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave totale, 

rezultoi mesatarisht rreth 4.7 % për trevjecarin 2022-2024 Niveli i të ardhurave vendore përcaktohet në masën më 

madhe nga performanca e taksave dhe tatimeve vendore. Viti 2020 rezultoi me zhvillime pozitive në terma të të 

ardhurave vendore të cilat shënuan realizimi te te ardhurave ne masen 73 % ndaj planit vjetor,edhe pse ishim ne 

njevit ku i gjithe vendi u perfshi nga pandemia Globale  COVID 19. 

 

 

 

1.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale 
 

Burimi i informacionit: PPV/PZhS 

Bazuar në direktivat kryesore të Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe Planit të Integruar Ndërsektorial të Qytetitit  

dhe në konsultim me palët e interesuara dhe qytetarët është hartuar objektivi afatgjatë për Bashkinë Permet : 

 

“Bashkia Permet  2030 do të jetë një qëndër e rëndësishme kombëtare, dhe ndërvepron me sukses si pjesë e 

nënrajoneve natyrore, ndërkufitare e turistike. 

 

Një bashki me një zhvillim territorial të integruar e cila garanton barazinë në shërbime dhe në akses ndaj qytetarëve 

dhe vizitorëve. Një qëndër primare me një cilësi të lartë jetese ku monumentet natyrore dhe zonat historike 

gjallërojnë jetën urbane të Bashkisë Permet. 



 

Programi Buxhetor 

1110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 

3280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 

4130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik 

 
4240 

Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe 
kullimit 

4260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 

4520 Rrjeti rrugor rural 

6260 Sherbime publike vendore 

8140 Sport dhe argëtim 

 
8220 

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe 

kulturore 

9120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 

9230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm+konvikt  

 
10.140 

Perfshirja sociale 

10.140 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 

  

       4980        Fond rezervë+kontigjencë 

 

 

 

 

1.2 Sfidat kryesore të zhvillimit 
 

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera 

 

 Integrimi i turizmit me sektore të tjerë të ekonomisë. 
 

 Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve 
administrative në të gjithë territorin e Bashkisë. 

 Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve 
dhe vlerave të shumta natyrore të permetit Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi 
rural (bujqësia dhe blegtoria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të 
ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit,  

 Kujdes i veçantë duhet të tregohet për integrimin e brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive 
për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

 

 

2. Projektet kryesore të PBA-së 2022-2024 
 

2.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit 
 

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS 



Bashkëngjitur Aneksi 1 – Projektet kryesore te Investimeve kapitale të PBA-së 2022-2024 te lidhura me PPV. 

 

 

2.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2022-2024 
 

 

Bashkëngjitur – Shpenzimet kapitale 2012-2024 ( F15 – sheet i FPT). Marrë nga 

Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15] 

Informacion shtesë: [C1b]; [F2], [F6], [F16] 

 

 

3. Informacion financiar 
 

3.1 Supozimet e planifikimit 
 

Tabela D2 jep llogaritjet makroekonomike per te cilat kemi informacion kursin e kembimit valutor qe eshte dhene 

ne udhezimin plotesues 6/1 date 28.12.2018 “ Per buxhetin vendor” .Kjo tabele nuk ndikon ne produktet e tabelave 

te FPT. 

Tabela D2 eshte pjese e tabelave te FPT 

 

3.2 Burimi i të ardhurave- referuar tabeles F1 te FPT 
 

Arsyet/Faktoret në planfikimin e të ardhurave ndër vite 

 

Te ardhurat nga taksat vendore 

 

 

Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël 

Planifikimi bëhet nga agjenti tatimor si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara rereferuar numrit të 

proçedurave të tjetërsimit të pronës të kryera nga vetë ato. 

 

Të ardhura nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 

 

a) Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat 

Parashikimi për vitet 2021-2023 bazohet te kapaciteti si dhe zgjerimi i bazës së taksapaguesve nëpërmjet: 

 saktësimit dhe vlerësimit të drejtë të sipërfaqeve nëpërmjet grupeve të punës të ngritura për këtë 
qëllim, 

 Mbështetja nga agjentë tatimorë, 

 Ndarjes në këste të pagesave, 

 shtimit të arkave funksionale më pranë zonave të banuara në njësitë administrative. 

 shtrirje e mëtejshme e bazës taksapaguese, falë politikave fiskale lehtësuese dhe incentivave të 
ndërmarra, rivlerësimit të gjendjes faktike, përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me 
taksapaguesin, si dhe bashkëpunimit të pritshëm me institucione si ZRRPP, ALUIZNI etj. 

 

b) Të ardhura nga Taksa mbi tokën bujqësore 

Planifikimi i të ardhurave bazohet mbi kapacitetin aktual fiskal të njësive administrative, mbi parashikimin 

për zgjerimin e bazës së taksapaguesve nga grupet e punës nëpërmjet saktësimit të 



sipërfaqeve reale dhe kategorizimit të saktë dhe aktual të tokës bujqësore, si dhe duke iu referuar tendencës në 

rritje të kapacitetit të realizimit të të ardhurave ndër vite. 

c) Të ardhura nga Taksa mbi truallin 

Planifikimi i të ardhurave është bërë duke u bazuar në sipërfaqet aktuale, dhe mbi parashikimin për zgjerimin e 

bazës së taksapaguesve nga grupet e punës nëpërmjet saktësimit të sipërfaqeve. Të ardhurat nga taksa e truallit 

parashikohen me një rritje prej 6 % në vit,per te treja vitet. 

Të ardhura nga Taksa e fjetjes në hotel 

Planifikimi i të ardhurave me një rritje prej 2% në vit është bërë ju referuar kapacitetit aktual dhe parashakimit të 

zgjerimit të tij, rritjes së numrit të njësive, si dhe shtrirjen periudhave të sezoneve turistike për ushtrimin e 

aktivitetit,. 

 

Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë 

Plani i të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë me rritje prej 3% bazohet mbi parashikimin e lejeve 

për ndërtime të reja dhe shlyerjen e detyrimeve për objektet në proçes legalizimi . 

 

Të ardhura nga Taksa e Tabelës 

Parashikimi në te njejtin nivel per te treja vitet. 

 

 

Të ardhurat nga Taksat e Ndara 

 

 

Të ardhura nga Taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura 

Planifikimi bëhet nga agjenti tatimor referuar numrit të automjeteve si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të 

kaluara rereferuar të dhënave për nivelet e arkëtimeve.Rritje e kesaj e takse eshte 4% ne vit . 

 

Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme Planifikimi bëhet 

nga agjenti tatimor si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara rereferuar numrit të proçedurave të 

tjetërsimit të pronës të kryera nga vetë ato. 

 

Të ardhura nga Taksa e Rentës minerare 

Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite.  

Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale 

Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite nga agjenit tatimor. Të ardhurat për 

parashikohen me një rritje prej 1% në vit. 

 

 

Te ardhurat nga Tarifat Vendore 



Pjesën më të madhe në kategorinë e të ardhurave nga tarifat vendore e zëne të ardhurat nga tarifat për ofrimin e 

shërbimeve publike si pastrimi e largimi i mbetjeve me 32%, gjelbërimi me 7%, ndriçimi publik me 14%, tarifa 

për zënien e hapësirës publike me 4.5 %. 

 

Te ardhurat nga tarifat e shërbimeve publike për pastrimin e largimin e mbetjeve, gjelbërimin, ndriçimin publik. 

Parashikimi në rritje prej 1% i të ardhurave për pastrimin, ndriçimin dhe gjelbërimin bazohet tek kapaciteti aktual 

dhe në rritjen e njësive takapaguese e në evidentimin e kapaciteteve të reja, si dhe në shtrirjen e mëtejshme të 

bazës taksapaguese falë politikave fiskale lehtësuese, përmirësimit te shërbimit dhe marrëdhënies me 

taksapaguesin, fokusimit në zona me kapacitete të pashfrytëzuara, si dhe sensibilizimin dhe trajtimin e biznesit si 

partner në dhënien e shërbimeve për komunitetin. 

  

Të ardhura nga tarifa për shërbimet administrative dhe urbanistiken. 

Nga tarifa për shërbimet administrative që bashkia ofron si ato të drejtorisë të zhvillimit të territorit për aplikimet 

për leje, kontrolle dhe verifikime, për aplikimet për AMTP-të etj si efekt i implementimin të disa tarifave të reja 

në paketën fiskale, planfikohet rritje prej 16% të ardhura në vit, si rezultat i trendit t rritur t kërkesave. 

 

 

Të ardhura nga Tarifat e liçensimit te veprimtarive te transportit, për dhënie liçensë për tregtimin të naftës bruto e n/produkteve 

 

Plani i të ardhurave të parashikuara në vit bazohet tek trendi i aplikimeve të tarifat e miratuara nga Ministria e 

Financave për subjektet që pajisen me liçensën dhe çertifikatën përkatëse për transport udhëtarësh ose mallrash, 

për vete ose për të tretë. 

Bazuar në VKM Nr. 970, dt 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për dhënien e liçencave për 

tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, ky zë parashikon rritje prej 1% të ardhura viti nga subjekte me 

aktivitet tregtim karburanti, që pajisen me liçensën përkatëse. 

 

 

Të ardhura nga Tarifa e parkimit për mjetet e licencuara dhe për vendparkime publike 

Të ardhurat e planifikuara nga tarifa e parkingut për mjetet që janë pajisur me një liçensë transporti, dhe një pjesë 

e tyre kanë vende te caktuara me sinjalistikë te veçante rrugore si taksi, mikrobuzë, autobusë etj., ku parashikohet 

nje rritje pre 6% e kerkesave. 

 

 

Të ardhura nga Tarifat e sektorit të pyjeve dhe kullotave 

Të ardhurat e parashikuara  në 3 vite, bazohen në trendin e aplikimeve të tarifave të shërbimeve administrative që 

kryen sektori i pyjeve dhe kullotave. 

 

Të ardhura nga Tarifat e shërbimeve te mbrojtjes nga zjarri 



Të ardhurat e parashikuara me rrije 33% bazohen në nivelin e tarifave të shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri 

dhe shpëtimit ndaj shtetasve dhe personave, juridik e fizik, vendas e të huaj, si dhe në realizimin e të ardhurave vitet e kaluara 

nga kjo strukturë. 

 

Të ardhura nga Tarifa për zënien e hapësirave publike 

Parashikimi i të ardhurave,është bërë duke ju referuar kërkesës në vite dhe trendit në rritje për shfrytëzimin e hapësirave 

publike brenda juridiksionit të Bashkisë. 

 

 

 

Te ardhura të tjera 

 

 

Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë 

Parashikimi i të ardhurave në vit ,është bërë duke ju referuar kontratave vijuese dhe kapaciteteve brenda juridiksionit të 

Bashkisë. 

 

 

 

 

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale  

Burimi i informacionit: PPV/PZhS 

 

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit 

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera 

 

3. Projektet kryesore të PBA-së 2022-2024 

 

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit 

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS 

 

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2022-2024 

 

Shembull: 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Programi 

1 

011 Organet ekzekutive dhe 

legjislative, çështjet 

financiare, fiskale, dhe  

çështjet e brendshme  

630 339  500 -800 

Programi 

7 

042: Bujqësia, pyjet, 

peshkimi dhe gjuetia 

4174 11794 56412 110965 391024 

Programi 

8 

045: Transporti 21799 43938 649132 46357 1285614 

Programi 

9 

047: Industri të tjera      

Programi 

10 

051: Menaxhimi i mbetjeve      

Programi 

11 

052: Menaxhimi i ujërave të 

zeza 

    600000 

Programi 

12 

053: Reduktimi  i ndotjes      

Programi 

13 

056: Mbrojtja mjedisore       

Programi 

14 

061: Zhvillimi I strehimit      

Programi 

15 

062: Zhvillimi i komunitetit 301 5426    

Programi 

16  

063: Furnizimi me ujë   14120   

Programi 

17 

064: Ndriçimi i rrugëve      

Programi 

18 

072: Shërbimet ambulatore      

Programi 

19 

081: Shërbimet rekreative 

dhe sportive 
     



Programi 

20 

082: Shërbimet kultuore 1504 8776    

Programi 

21 

091: Arsimi bazë dhe 

parashkollor 

903  47172   

Programi 

22 

092: Arsimi i mesëm 137 20328 1784 1151 1635 

Programi 

23 

096: Shërbimet plotësuese në 

arsim 

     

Programi 

24 

101: Sëmundje dhe paaftësi  2378    

Programi 

25 

102: Të moshuarit      

Programi 

26 

104: Familje dhe fëmijët      

Programi 

27 

105: Papunësia      

Programi 

28 

106: Strehimi      

Programi 

29 

107:Ndihma ekonomike      

Total   29448 93279 768620 158973 2279573 

 

Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15] 

Informacion shtesë: [C1b]; [F2], [F6], [F16] 

Gjithashtu ju paraqesim dhe listen e projekteve te paraqitura ne keshillin e Bashkise si prioritete per vitet 2022-2024. 

Lënda :       Kërkesë për miratim  listë prioriteti për projekt zbatime dhe parashikimi i tyre ne PBA 2021-2024 , Bashkia Përmet 

        

    Matrica e projektit me projektet e identifikuara gjatë procesit të Planit Strategjik Ndër-Lokal përmban 108 projekte, 11 prej të cilave janë 

përzgjedhur si projekte prioritare, që do të implementohen brenda një afati prej 3 vjetësh. Projektet e tjera mbeten projekte potencialisht strategjike, 

të cilat mund të zbatohen nëse ka burime financiare. Bazuar në programin e parashikimeve per investimeve për tre vjecarin 2022-2024 Bashkia Përmet 

hartoi listen e projekteve qe mendohet te zhvillohen gjate ketij tre vjecari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lista e projekteve prioritare Vlera  me T.V.SH    

N
r 

Emertimi I projektit 2020 2021 2022 2023 2024 

1 PROJEKTI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR 
URBAN DHE TURISTIK 

500,402,742     

2 Rikonstruksion I kanalit te ushqimit- 
rezervuari Qilarisht 

6,500,000     

3 Kanali Ujites Qilarisht 4,174,000 1,935,000    

4 Kanali vadites strembec 40,000,000     

5 Ujesjellsi rajonal faza I (Kutal, Kosine, Bodar) 91,408,909     



6 Planet e menaxhimit, interpretimit dhe eksperienca e 
vizitorëve për zonën turistike Zvërnec- Nartë/Bënjë në 
kuadër të projektit PIUTD 

24,808,947    

7 Ndertimi I  Ujesjellesit Pacomit faza II  67,227,289    

8 Rehabilitim I rruges se Varrezave  18,938,000 21,752,443   

9 Ndricimi I rrugeve te qytetit (SECO)  -------    

1
0 

Rehabilitim I Kanalit vadites Piskove   26,000,000   

1
1 

Ndertim ure ne fshatin Kaludh, Permet   79,473,285   

1
2 

Rehabilitim I Kopshtit Nr.1   47,172,000   

1
3 

Kanali I mbrojtjes nga ujrat e larta te lagjes se "Re"  dhe "Teqe" ne qytetin e 
Permetit 

25.931.758    

1
4 

Ndertim I rruges hyrese fshati Pacomit   50,000,000   

1
5 

Ndertimi I rruges Permet - Leuse   353,509,004   

1
6 

Rikonstruksion Ujesjellesi Dracove   14,120,253   

1
7 

Rikualifikimi urban I lagjes se Re   126,000,000   

1
8 

Rehabilitim I rezervuarit te pacomitit    47,786,400  

1
9 

Kanali Ujites Bual    30,000,000  

2
0 

Kanali Ujites Rapcke    30,000,000  

2
1 

Rikonstruksion I rruges Dracove - Kanikol    30,800,000  

2
2 

Ujesjellsi rajonal faza III (Petran, Gjinkar, Rapcke, Vercisht, Gostomicke, Kanikol, Iliarë, Toranik, Bual, Qilarisht, 
Grabovë, Raban, Kosovë, Ogren, Pagri, Frshër, Strëmbec, Kaludh, Pëllumbar, Zhepë, Draçovë) 

387,844,510 

2
3 

Ndertimi I rruges hyrese fshati qilarisht     300,000,000 

2
4 

Ndertimi I rruges Bual -Permet     500,000,000 

2
5 

Ndertimi I rruges hyrese Pacomit     450,000,000 

2
6 

Rehabilitimi I KUZ Permet     600,000,000 

2
7 

Sistemim -asfaltim I rruges ne lagjen "Nonda Bulka"Permet    25,000,000 

 totali 642,485,651 112909236 718026985 138586400 2262844510 

 

Keto objektiva kane si qellim permiresimin e infrastruktures dhe mjedisit, zhvillimin e turizmit si dhe mbeshtetjen e sektorit te bujqesise. 

 

 

Drejtor i Planifikim Zhvillim Territorit 

Ark. Elvjon MUSAJ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informacion financiar  

 

4.1 Supozimet e planifikimit 

Tabela D2 me shpjegim dhe koment të shkurtër. 

Ne kete tabele jane paraqitur tavanet buxhetore per te gjitha struktura buxhetore qe operon bashkia .  

4.2 Burimi i të ardhurave 

Tabela F1 

Të ardhurat e veta përfshijnë të gjitha burimet e të ardhurave, me përjashtim të transfertës nga burimet qendrore. Këto burime të ardhurash 

bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.   

  

Planifikimi i të ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë Përmet, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e 

taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, efektet e lehtësive, strukturat përgjegjëse për vjeljen 

e detyrimeve dhe agjentët tatimorë.  

  

Paketa fiskale përcakton rregullat për mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave nga organet e qeverisjes vendore, për vendosjen e 

taksave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre. Në mënyrë të hollësishme, përveç strukturimit, detajon çdo lloj takse të administruar nga 

organet vendore të administrimit, përcakton qartë edhe administrimin e saj duke filluar me mënyrën e llogaritjes, personat përgjegjës të pagimit 

të taksës dhe ato të mbledhjes së saj.  

  

Paketa fiskale e Bashkisë Përmet për këtë kategori e hartuar dhe e ndryshuar edhe me përfshirjen e përfaqësuesve të komunitetit të biznesit e 

më konkretisht biznesit të madh dhe të vogël, banorëve të njësive administrative, përfaqësues të komunitetit sipas interesit, këshilltarë etj., 

pasqyron disa politika të rëndësishme për uljen e disa niveleve ligjore/kufi, etj. sipas kompetencave ligjore, si më poshtë:   

    Politikat incentivuese në taksa:  

• Taksë 0 (zero) ndërtese për qëllime banimi për invalidët kryefamiljarë 

 

Politikat incentivuese dhe uljet nën nivelet e kostos së sherbimit të llogaritur:  

• Përjashtohen nga tarifat vendore invalidët,veteranët,të verbërit kur janë kryefamiljare dhe familje me ndihmë ekonomike, pensionistë të 

vetmuar dhe familje me fëmije me aftësi ndryshe. 

• Subjektet të cilët do të punësojnë mbi 30 persona përjashtohen një vit nga tarifat vendore 

• Përjashtohen nga tarifat vendore subjektet artizanë( punime me dorë)që ndikojnë në zhvillimin e turizmi. 

 

 

 

Procesi i planifikimit të të ardhurave të veta u realizua në bashkëpunim me administratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me 

Institucionet e Agjentët tatimorë, etj. Vazhdimi i këtij procesi bashkëpunues do të mundësojë sigurimin e të ardhurave, me efekt 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.  

  

  

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat, të ardhurat nga tarifat dhe të ardhurat nga burime të tjera.    



Zërat e taksave dhe tarifave që ndikojnë pjesën më të madhe të planit të të ardhurave nga burimet e veta janë kryesisht tarifat për pastrimin 

që zë rreth 15% të tij, taksa e pasurisë së paluajtshme që zë rreth 13%, taksa e ndikimit në infrastrukturë që zë rreth 18%, taksa e mjeteve të 

përdorura që zë rreth 5%, tarifa e ndriçimit publik që zë rreth 7%, tarifa e gjelbërimit që zë rreth 3 %, tarifa për kullotje bagëtie që zë rreth 4 

%,leje rregjistrim veprimtarie 8%.Këto zëra kryesorë mbulojnë rreth 73 % të planit të të ardhurave të Bashkisë Përmet.  

Administrata e Bashkisë ka pasur parasysh që në ndryshimet e paraqitura  për zërat e të ardhura që lidhen me pasurinë e paluajtshme ( taksë 

trualli, taksë ndërtese dhe taksa e tokës bujqësore )do të ndikojë zgjerimi i bazës së taksapaguesve nëpërmjet:  

• Saktësimit dhe vlerësimit të drejtë të sipërfaqeve nëpërmjet grupeve të punës të ngritura për këtë qëllim.  

• Mbështetja nga agjentë tatimorë,  

• Ndarjes në këste të pagesave,  ( për taksën e ndërtesës për popullatën ) 

• Shtrirje e mëtejshme e bazës taksapaguese, falë politikave fiskale lehtësuese dhe incentivave të ndërmarra, rivlerësimit të gjendjes faktike, 

përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, si dhe bashkëpunimit të pritshëm me institucione si ZRRPP, ALUIZNI etj  

Ndryshimi në zërin e Taksës së ndikimit në infrastrukturë  paraqet potencialin për dhënien e lejeve të ndërtimit pas hartimit të PPV dhe 

kërkesave të paraqitura deri më tani. 

Për sa i takon tarifave vendore nuk janë paraqitur ndryshime esenciale në prashikimet për vitet 2021-2023  pasi nga të dhënat statistikore që 

Sektori itatim taksave ka ,nuk ka rritje të kapaciteteve paguese ( shtim të familjeve apo të bizneseve ). Një rritje e lehtë e tarifës së ndriçimit 

pasqyron shtimin në kapacitetet paguese në fshatrat Bodar, Badëlonjë e Sipërme dhe Qilarisht i Madh si dhe ndërhyrje të tjera në zgjerimin e 

sipërfaqes së ndriçuar.Rritja e tarifës së pastrimit është pasqyruar në vlerën e planifikuar për këtë zë të ardhurash. Rritja e tarifës së Zënies së 

hapësirave publike është pasqyruar në këtë zë të ardhurash për planin afatmesëm të të ardhurave.  

 

Tabela e mëposhtme pasqyron planin e të ardhurave të veta, të kategorizuar sipas klasifikimit ekonomik ligjor:  

 

Tabela 1 Të ardhurat e veta të Bashkisë Përmet 

                                                                                                                                                          

në mijë lekë   

NR  
LLOJET E TË 

ARDHURAVE  

Realizim 

i 2019 

Realizim 

i 2020 

Plan 

2021 

Planifikim 

2022 

Planifikim 

2023 

Planifikim 

2024  

1 Te ardhura nga 
taksat 19399 17770 

26799 
28101 29775 29935 

1.1 Takse mbi 
ndertesat 6259 5602 

7544 
7556 7620 7630 

1.2 

Tatim i thjeshtuar 
mbi fitimin per 
biznesin e vogel 364 46 

0 
0 0 0 

1.3 Takse 
ndik.infrastrukture 
nd.i ri 3651 2094 

10000 

10500 11500 11500 

1.4 Takse vjetore e 
mjeteve te 
perdorura 4417 6840 

3000 

3500 4000 4100 

1.5 Takse tabele 431 490 380 390 390 390 

1.6 Takse  trualli 575 642 715 800 850 850 

1.7 Takse vendore 
fjetje ne hotel 66 59 

95 
220 240 250 

1.8  Takse 
mbi token  
bujqesore 2617 1997 

2435 

2435 2435 2435 



1.9 Takse kalimit te 
drejtes se 
pronesise 

1019 0 230 

280 300 320 

2 
Te ardhura nga 
tarifat 21579 21979 26232 27924 28329 28820 

2.1 
Tarife zenie 
hapesire publike 380 715 1200 1200 1200 1250 

2.2 Tarife pastrimi 7576 7669 9120 9130 9130 9140 

2.3 Tarife ndriçimi 2797 2728 4440 4445 4450 4460 

2.4 Tarife gjelberimi 1695 1305 1843 1900 2000 2100 

2.5 Leje rregjistrim 
veprimtarie 191 1120 

3600 
4250 4250 4300 

2.6 Qera objekti 542 714 500 500 500 500 

2.7 
Te ardhura nga 
çerdhja  199 149 260 520 520 520 

2.8 Tarife  Parkimi 327 127 140 500 500 500 

2.9 
Te tjera te 
ardhura 1499 1456 1500 1700 2000 2200 

2.10  Tarifë 
çertifikim mishi  0 

300 
300 300 300 

2.11 Tarife per lende  
drusore 342 865 

1109 
1129 1129 1130 

2.12 Tarife per ujitjen 99 110 0 0 0 0 

2.13 Tarife  
mirëmbajtje 
kanale vaditës  102 

300 

300 300 330 

2.14 Tarife  kullotje 1643 1922 2000 2000 2000 2000 

2.15 Te ardhura nga 
pronesia  2359 2529 

3500 
3500 3500 3500 

2.16 M N Z 156 88 120 200 200 220 

2.17 Tarife vendore 
per urbanistiken 1774 1094 

300 
350 350 370 

2.18 Tatim mbi te 
ardhurat 
personale    

2400 

2420 2440 2460 

 TOTALI 
40.978 

40.336 57.031 60.025 62.104 62.755 



 

 

Planifikimi i të ardhurave për periudhën 2022-2024, eshte bere duke u bazuar ne realizimin faktik te vitit 2020 dhe te pritshmin e vitit 2021. 

Tendenca e rritjes se  te ardhurave nga burimet e veta vjen si rezultat I: 

- rritjes se nr.turisteve dhe turizmit ne qytetin e Permetit. 

-Miratimi I Planit te Pergjithshem Vendor. 

-Persimin e administrimit te taksave e tarifave vendore. 

Per vitin 2021 rritja e te ardhurave te Bashkise eshte 1.3% krahasuar me vitin 2020. 

Per vitin 2022,rritja e te ardhurave eshte 3.3 %,krahasuar me vitin 2021. 

Per vitin 2023,rritja e te ardhurave eshte 2.9%,krahasuar me vitin 2022. 

 

 

 

 

4.3 Shpenzimet 

Tabela F6, F7 sipas sektorit dhe koment 

 

Planifikimi i buxhetit për vitet 2022-2024 sipas programeve 000/leke 

Programi Emertimi Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

1110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 49.000 63.500 73.900 

3280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 15.962 15.962 15.962 

4130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik 300 300 300 

 
4240 

Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe 
kullimit 

13.531 13.557 13.557 

4260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 9.067 9.945 9.445 

4520 Rrjeti rrugor rural 57.397 34.223 29.280 

6260 Sherbime publike vendore 44.038 55.500 56.878 

8140 Sport dhe argëtim 5.534 6.330 6.500 

 
8220 

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe 

kulturore 

7.005 8.128 8.500 

9120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 31.358 30.858 32.695 

9230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 11.321 11.321 11.321 

 
10.460 

Perfshirja sociale 4.600 8.000 8.000 

10140 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 3.367 3.721 4.160 

     

Fond rezervë+kontigjencë 4.669 4.669 4.669 

TOTALI 257.149 266.014 275.167 

 

 

1. 011 Organet ekzekutive  dhe legjislative,  parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte I pandryshueshem.Eshte 

ruajtur I njejti nivel pagash dhe nr. punonjesish per parashikimin 3-vjecar,shpenzimet operative jane ne te njejtin nivel per te treja 

periudhat. 

2. 032 Sherbimi I mbrojtjes nga zjarri ,parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte I pandryshueshem.Eshte ruajtur 

I njejti nivel pagash dhe nr. punonjesish per parashikimin 3-vjecar,shpenzimet operative jane ne te njejtin nivel per te treja periudhat. 

3. 042 Bujqesia,pyjet parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte I ndryshueshem.Eshte ruajtur I njejti nivel pagash 

dhe nr. punonjesish per parashikimin 3-vjecar,shpenzimet operative jane ne te njejtin nivel per te 2 vitet e para dhe viti I trete rriten .  

4. 045 trasporti , parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte I pandryshueshem.Eshte ruajtur I njejti nivel pagash 

dhe nr. punonjesish per parashikimin 3-vjecar,shpenzimet operative jane pak a shume ne te njejtin nivel  per te tre vitete.Persa I perket 

investimeve ne kete strukture do nderhyet kryesisht,a) Sistemim asfaltime te rrugeve ne qytet dhe njesi Administrative . 

5. 062 Zhvillimi I komunitetit parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte gati I pandryshueshem.Eshte ruajtur I 

njejti nivel pagash dhe nr. punonjesish per parashikimin 3-vjecar,shpenzimet operative jane ne te njejtin nivel . 

6. 081 Sherbimet rekreative dhe sporti rrugeve  parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte gati I pa 

ndryshueshem. Shpenzimet operative jane ne te njejtin nivel per te 3 vitet . 

7. 082 Sherbimet kulturore parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte gati I pa ndryshueshem. Shpenzimet 

operative jane ne te njejtin nivel per te 3 vitet . 



8. 091 Arsimi baze dhe parashkollor, parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte gati I pandryshueshem.Eshte 

ruajtur I njejti nivel pagash dhe nr. punonjesish per parashikimin 3-vjecar,shpenzimet operative jane ne te njejtin nivel . 

9. 092 Arsim I mesem komunitetit ,parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte  I pandryshueshem.Eshte ruajtur I 

njejti nivel pagash dhe nr. punonjesish per parashikimin 3-vjecar, Shpenzimet operative jane ne te njejtin nivel per te 3 vitet. 

10. 104 Familjet dhe femijet , parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte gati I pandryshueshem.Eshte ruajtur I 

njejti nivel pagash dhe nr. punonjesish per parashikimin 3-vjecar,shpenzimet operative jane ne te njejtin nivel . 

11. 1046.Perfshirja sociale parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte gati I pandryshueshem.Eshte ruajtur I njejti 

nivel pagash dhe nr. punonjesish per parashikimin 3-vjecar,shpenzimet operative jane ne te njejtin nivel. 

12. Transferta te tjera parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte gati I pandryshueshem.Eshte ruajtur I njejti nivel 

pagash dhe nr. punonjesish per parashikimin 3-vjecar,shpenzimet operative jane ne te njejtin nivel. 

 

 

4.4 Rezultati total i buxhetit 

Rezultati perfundimtar I buxhetit  eshte  bazuar tabeles F13 .Kjo pasqyre eshte plotesuar duke u mbeshtetur ne burimin e buxhetit I cili perbehet 

nga totali I tarnsfertave te pakushtezuara dhe specifike dhe te ardhurave te brendeshme te te vet institucionit. 

Totali I shpenzimeve te pergjithshme eshte I barabart me totalin e burimeve te buxhetit. 

 

4.4 Informacion financiar suplementar  

 

4.4.1 Huamarrje  

F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi me koment; informacion për stokun e borxhit  

 

4.4.2 Detyrime të prapambetura 

Tabela C3dhe F12 per detyrimet jane plotesuar ne baze te raportimit periodik per detyrimet e prapambetura (shtojca 5) I kerkuar nga Ministria e 

Financave dhe e Ekonomise .Totali I detyrimeve per periudhen eshte parashikimi I shpenzimeve te pergjithshme per kete periudhe eshte gati I 

pandryshueshem. dhe perbehet kryesisht nga detyrime per vendime gjyqesore ,mallra e sherbime dhe detyrime per fatura te palikuiduara per 

invetime . 

4.4.3 Treguesit financiarë 

F14 Treguesit financiarë me koment 

 

4.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale 

Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut. 

Gjate hartimit te PBA 3 vjecare eshte analizuar edhe mundesia e rreziqeve financiare sidomos mundesia per mosrealizimin e te ardhurave te 

brendeshme te institucionit,te shkaktuara nga pandemia COVID -19 dhe jane marre ndisa masa per zvogelimin e ketij rrisku. 

5. Informacion për programet Buxhetore 

 

011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme 

Struktura përgjegjëse 

Programi: Planifikim Menaxhim Administrimi 

 

 

 

Projekte të rëndësishme 

Kodi i 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 

projektit 

Buxheti 

2021 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2022 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2023 në 

mijë/lekë 

01110 Planifikim Menaxhim dhe Administrim 

 

P01110.O1.A1 

Mbështetje për funksionimin e 

organeve të zgjedhura vendore 

(Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë) 

 

3.700 
 

4.600 
 

4.600 

P01110.O1.A2 
Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive 

të Shqipërisë 
0 200 200 

P01110.O1.A3 
Kuota e anëtarësisë për financimin e 

buxhetit të qarkut 
0 200 200 

 

 

P01110.O3.A4 

Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve 

bazë për funksionimin administratës 

 

700 2.700 2.700 



P01110.O3.A5 Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve 

specifike 

0 500 500 

P01110.O3.A6 Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve të 

zyrës 

0 270 270 

P01110.O3.A7 Vendime gjyqësore për debitorët 500 2.000 2.000 

 

P01110.O3.A8 

Shërbim me kancelari dhe 

shtypshkrime për Administratën e 

Bashkisë Permet 

200 780 780 

P01110.O3.A9 Shërbim higjeno-sanitar për 

Administratën e Bashkisë Permet 
0 300 300 

 

P01110.O3.A10 

Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të 

transportit për funksionimin e 

administratës së Bashkisë . 

2.700 2.750 2.750 

 

P01110.O3.A11 

Udhëtime e dieta për administratën 

vendore në funksion të kryerjes së 

shërbimeve në punë 

200 700 700 

 
Totali  

8.000 15.000 15.000 



 

 

Informacion financiar 
 

Vitet Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

57.198 53.914 61.860 
49.000 63.500 73.900 

Shpenzimet bruto 57.198 53.914 61.860 49.000 63.500 73.900 

Të ardhurat e 
programit 

10.000 13.360 17.088 17.088 17.088 17.088 

Shpenzimet neto 47.198 40.554 44.772 31.912 46.412 56.812 

Pagat dhe sigurimet 
shoqërore 

 41.351 47.449 
41.000 48.000 58.100 

Investimet kapitale 
 630 539 

0 500 800 

 

 

Programi 01110:Planifikim,menaxhim dhe administrim, ka si burim financimi transferten e 

pakushtezuar dhe te ardhura te tjera. Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te 

ardhurat e tjera dhe transferta e pakushtezuar me nje mesatare prej 100%.  

Komente 



Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 

 

Vështrim i përgjithshëm 

Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja 

nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut 

rrugor.Ngritja e aftesive te Njesise se MNZ,aftesia e reagimit te shpetimit nga zjarri,per te gjitha ngjarjet 

kryesore dhe te vogla bazuar ne skenaret e rasteve me te keqia. 

Kodi i programit Emri i Programit Përshkrimi i programit 

03280 Mbrojtja nga zjarri dhe 

mbrojtja civile 

 Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të 

tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; 

 Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe 

mbrojtjes kundër zjarrit; 

 Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; 

 Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; 

Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet 

malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të 

përmbytura etj. 



 

 

 

 

 

 

 

Projekte të rëndësishme 

Kodi i 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Buxheti 

2022 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2023 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2024 në 

mijë/lekë 

P03280.O1.A1 Struktura e mbrojtjes civile me burime njerezore 

te trajnuara,per te qen te gatshme per situata 

emergjente . 

50 50 50 

P03280.O1.A2 Gadishmeria per t iu pergjigjur  ndihmave te 

menjehershme per familjet me raste fatkeqesie 

ne incidentet e zjarrit dhe shpetimit . 

2.104 2.104 2.104 

P03280.O1.A3 Automjete dhe mjete te gatshme per situate 

emergjente, per situata emergjente. 

250 250 250 

P03280.O2.A1 Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për 

funksionimin administratës 

 

73 73 73 

 

 

 

 

Informacion 

financiar 

 

Vitet 
Viti 

2019 

Viti 

2020 
Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

Tavani i 

përgjithshëm i 

programit 

13.906 14.316 17.499 15.962 15.962 15.962 

Shpenzimet bruto 13.906 14.316 17.499 15.962 15.962 15.962 

Të ardhurat e 

programit 
      

Shpenzimet neto 13.906 14.316 17.499 15.962 15.962 15.962 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

      13.066 13.485 
13.485 13.485 13.485 

Investimet kapitale 
  100 

   

 
   

   



Programi 03280:Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile , ka si burim financimi transferten specifike..  

 



Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave 

 

 

 

Vështrim i përgjithshëm 

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe 

shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe 

kullosore, dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e 

siperfaqeve pyjore dhe kullosore me qera per fermer dhe blektor,njekohesisht merr masa per mbrojtjen nga zjarri te 

pyjeve dhe siperfaqeve kullosore . 

 

Kodi i programit 
 

Emri i Programit Përshkrimi i programit 

04260 Administrimi i pyjeve dhe 

kullotave 
 Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;

 Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve te dhenieve me 
qera te sip. Pyjore dhe kullosore .

 Organizim ose mbështetje për veprimtarinë per sëmundjet, 

shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për 

parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për 

operatorët pyjorë;

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, 
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 
shërbimet pyjore;

 Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë 

tregtare pyjore;

 Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin e 
kullotjes;



 

 
Kodi i projektit 

 
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit 

Buxheti 

2022 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2023 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2024 në 

mijë/lekë 

P04260.O1.A1 Administrimi i sherbimit te pyjeve dhe kullotave  
268 268 268 

P04260.O1.A2 Mbrojtja e siperfaqeve pyjore /kullosore/sherbimi 

pyjor 
800 800 800 

 
P04260.O2.A2 

Shpenzime per  permiresime ne Pyje dhe kullota 1.140 1.985 1.385 

 Totali 2.208 3.053 2.453 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacion financiar  

Vitet Viti 2019 
Viti 

2020 
Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

     6.907 6.265 13.035 
9.067 9.945 9.445 

Shpenzimet bruto      6.907 6.265 13.035 9.067 9.945 9.445 

Të ardhurat e 

programit 
 651 1.300 1.300 1.300 1.300 

Shpenzimet neto      6.907 5.614 11.735 7.767 8.645 8.145 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

 5.127 6.859 
6.859 6.892 6.992 

Investimet kapitale 
  861 

    

 
 

Programi 04260: Administrimi I pyjeve dhe kullotave, ka si burim financimi kryesisht transferten specifike 

dhe te ardhurat  e institucionit .  

Komente 



 

 

Programi 06260: Shërbimet publike vendore 

 

 

 

 

 

Vështrim i përgjithshëm 

Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës,duke rritur cilesine e sherbimeve publike ne territorin e Bashkise . 

Emri i Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

06260 Shërbimet publike vendore Mbledhja dhe largimi i mbetjeve urbane,ne qytet dhe Nja ne 

varesi te bashkise  ; 

Mirembajtja e siperfaqeve te gjelberta,ne parqe dhe  

lulishte,  mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve 

dekorative, të cilat përmirësojnë hapsirën e gjelbërt të 

njësisë së vetëqeverisjes vendore; 

Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që 

përmirëson hapsirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj 

qytetarëve. 

Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si 

dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; 

Mirembajtja e rrjetit ndricues dhe shtrirja e  ndricimit ne  

fshatrat e tjera te te gjitha Njesive Administrative ne varesi 

 

Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo 

njësie të vetëqeverisjes vendore; 

 



 

 

 

 

Projekte të rëndësishme 

Kodi i 

projektit 

 
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Buxheti 2022 

në mijë/lekë 

Buxheti 2023 

në mijë/lekë 

Buxheti 2024 

në mijë/lekë 

P06260.O1.A1 
Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe 

shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve 

Publike 

37.038 40.500 40.700 

P06260.O1.A2 Mirembajtje e siperfaqeve te gjelberta  750 1.507 1.507 

P06260.O2.A1 Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të 

dëshmorëve 
600 500 1.078 

P06260.O3.A1 Dekorimi i mjediseve publike    

P06260.O4.A1 Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të qytetti 
dhe Nja  ne varesi te bashkise sa me paster duke 

larguar mbetjet urbane dhe te ngurta . 

 

2.650 4.693 4.693 

P06260.O5.A1 Mirembajtja e rrjetit ekzistues I ndricimit rrugor 
dhe shtimi I ndricimit ne me shume fshatra te NjA 
dministrative ne varesi .  

3.000 7.900 8.000 

P06260.O6.A1 Veshje per punonjesit e gjithe njesise  
 400 400 

 Totali 
7.000 15.000 15.678 

 

Informacion financiar  

Vitet 
Viti 

2019 

Viti 

2020 
Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

39.855 44.565 58.641 
44.038 55.500 56.878 

Shpenzimet bruto 39.855 44.565 58.641 44.038 55.500 56.878 

Të ardhurat e 

programit 
10.000 10.000 15.961 10.000 10.000 10.000 

Shpenzimet neto 29.855 34.565 42.680 34.038 45.500 46.878 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

 34.002 40.348 
37.038 40.500 40.700 

Investimet kapitale  301 5.426   500 

 

Programi 06260: Sherbimet publike vendore, ka si burim financimi kryesisht transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat 

perfshire ketu nje pjese te  tarifes se gjelberimit,pastrimit ,ndricimit Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen 

nga transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e tjera . 

Komente 



FUNKSIONI 08: ARGËTIMI 

 

Programi 08140: Sherbimet rekreative dhe sportet  

 

 

 

 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete sportive dhe çlodhëse ,kontribut 

financiar për promovimin e sporteve. 

08130 Sport dhe argëtim  Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari 

ose ngjarje sportive aktive; mbështetje për ekipet përfaqësuese 

vendore në veprimtaritë sportive. 

 Kuote pjesmarrje ne antarsim per te gjitha llojet e sporteve 

. 

 Shpenzime per pagesat e gjyqtareve ,infermiereve dhe 

mbajtesve te barrelave ne aktivitet sportive . 

 Sigurimi i bazes materialeve te nevojshme per zhvillimin e 

te gjitha aktiviteteve sportive . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kodi 

projekti 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 

projektit 

Buxheti 

2022 

Buxheti 

2023 

Buxheti 

2024 

P08130.O1.A1 Shperblim i trainerve te ekipeve per te gjitha 

llojet e sporteve te licensuara  

1.000 1.000 1.000 

P08130.O1.A2 
Pagese per levizjen e ekipeve per ndeshjet e 

jashte qytit  
1.000 1.000 1.000 

P08130.O1.A3 Trajtim ushqimor per ekipin e futbollit  1.100 1.625 1.710 

P08130.O1.A4. Kuota antersimi per ekipet  400 400 400 

P08130.O1.A5 Shpenzime te tjera 490 490 490 

 Totali 3.990 4.515 4.600 

 

 

 

Informacion financiar  

Vitet Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

3.232 5.219 5.534 
5.534 6.330 6.500 

Shpenzimet bruto 3.232 5.219 5.534 5.534 6.330 6.500 

Të ardhurat e programit 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Shpenzimet neto 1.232 3.219 3.534 3.534 4.330 4.500 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

 1.285 1.544 
1.544 1.815 1.900 

Investimet kapitale       

 

 

Programi 08130: Sport dhe argetim ka si burim financimi kryesisht tranferten e pakushtezuar dhe te 

ardhurate tjera si dhe te ardhurat qe mblidhen nga vete institucionet sportive. Ndersa shpenzimet neto jane 

shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar . 

Komente 



Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 

 

 

 

 

 

Vështrim i përgjithshëm 

Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i 

vlerave të trashëgimisë kulturore dhe turizimit ne te gjithe Bashkine e Permetit . 

Emri i Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

08250 Trashëgimia kulturore, eventet 

artistike dhe kulturore 

 Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë 

kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve 

që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; 

 Mbështetja e vendeve historike,dhe vlerave kulturore dhe 

natyrore te Bashkise . 

 Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të 

ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm 

qytatar; 

 Mbështetje për muzeumet,kineman. 

 Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, 

shfaqje artistike etj.); 

 Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve 

kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; 

 Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i 

identitetit kombëtar e lokal. 



 

 

 

 

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore Buxheti 2022 

ne mije leke 

Buxheti 2023 

ne mije leke 

Buxheti 2024 

ne mije leke 

P08250.O1 .A1 
Zhvillimi i aktiviteteve me karakter 

turistik,kulturor ,historik 

700 1.400 1.400 

 

P08250.O1.A2 
Materiale per mirembajtje 

ambjentesh 

kulturore,bibliotek,kinema ,muze  

200 200 200 

P08250.O1.A3 
Mirembajtje ambjentesh  100 174 400 

 
Totali 1.000 1.774 2.000 

 

 

 

 

Informacion financiar  

Vitet Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

3.232 8.368 16.834 
7.005 8.128 8.500 

Shpenzimet bruto 3.232 8.368 16.834 7.005 8.128 8.500 

Të ardhurat e programit 2000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Shpenzimet neto 1.232 6.368 14.834 5.005 6.128 6.500 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

 5.563 6.338 
6.005 6.354 6.500 

Investimet kapitale  1.504 8.776    

 

Programi 08220: Trashegimi kulurore, eventet artistike dhe kulturore, ka si burim financimi kryesisht te 

ardhurat dhe nga transferta e pakushtezuar si dhe te ardhurat qe mbidhen nga vete institucionet kulturore. 

Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e tjera dhe transferta e pakushtezuar  

2021, 2022, 2023. 

Komente 



 

FUNKSIONI 09: ARSIMI 

 

 

Programi 09120: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 

 

 

 

 

 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe 

duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë. 

09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin 

parashkollor 

 Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëvë dhe stafit 

mbështetës. 

 Furnizim dhe mbështëtje me ushqim e kopeshteve. 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore. 

 Zhvillimi i aktiviteteve me karakter kulturor,sportive dhe historik. 



 

 

 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit 2022 2023 2024 

9120 P09120.O1 .A1. Mbështetja për punonjësit e arsimit parashkollor 
dhe bazë. 

1.513 1.513 1.513 

9120 P09120.O1 .A2.Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit baze 

dhe parashkollor 

1.200 1.000 1.200 

9120 P09120.O1 .A3. Ngrohje me lende djegese karburante për sistemin 

e arsimit baze dhe parashkollor dhe furnizim për mjetet transporti ( 
nafte + benzine) 

180 180 180 

9120 P09120.O1 .A4. Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore 407 122 1.744 

9120 P09120.O1 .A5. Trajtimi ushqimor për arsimin bazë dhe 

parashkollor 

500 500 500 

 P09120.O1 .A6. Kryerja e sherbimit te 3D 200 200 200 

 Totali 4.000 3.500 5.337 

 

 

 

Informacion financiar 

Vitet 
Viti 

2019 
Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

27.061 28.208 33.100 
31.358 30.858 32.695 

Shpenzimet bruto 27.061 28.208 33100 31.358 30.858 32.695 

Të ardhurat e programit 2.000 0     

Shpenzimet neto 25.061 28.208 33100 31.358 30.858 32.695 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

 24.155 27.509 
27.358 27.358 27.358 

Investimet kapitale  903     

 

 

 

Programi 09120: Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor, ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe 

vijne nga transferta specifike dhe e kushtezuar (ushqime shkolla 3 dhjetori) + tarifa me destinacion dhe kuota 

ushqimore e kopshteve. Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise 

dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e arsimit baze dhe parashkollor. 

Komente 



Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm 

 

 

 

 

 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke paguar rrogat e stafit 

mbështetës. 

09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm  

 Mbulim i pagave për stafin mbështetës. 

 Materiale per pastrimin e objekteve shkollore dhe konviktit . 

 Dru zjarri per ngrohje ne shkolla e konvikt . 

 Materiale e mirembajtje te ndryshme ne objekte shkollore e konvikt, 

 Ushqime per konviktin 

 Pagesa per sherbime te ndryshme ,uje ,energji,telefon. 

 Kryerja e sherbimit te 3D 

   

 
Kodi projektit 

 
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit 

Buxheti 

2022 

Mijë/lekë 

Buxheti 

2023 

Mijë/lekë 

Buxheti 

2024 

Mijë/lekë 

P09230.O1.A1 
Mbështetje për punonjësit e sherbimit në arsimin e 

mesëm të përgjithshëm 

7186 7186 7186 

P09230.O1.A2. 
Mbeshtetje per infrastruktures dhe sherbimet 

mbeshtetese 

600 600 600 

P09230.O1.A3. 
Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të 

përgjithshëm. 

200 200 200 

 
P09230.O1.A4. Gatim me gaz të lengshem për arsimin e mesëm të 

përgjithshëm 

40 40 40 

P09230.O1.A5.  Kryerja e sherbimit te 3D 20 20 20 

P09230.O1.A6 Materiale per pastrimin e objekteve shkollore dhe 

konviktit 

200 200 200 

P09230.O1.A7 Pajisje ene guzhine 100 100 100 

P09230.O1.A8 Materiale e mirembajtje te ndryshme ne objekte 

shkollore e konvikt. 

 

727 1360 876 

P09230.O1.A9 Ushqimet  464 464 464 

 Totali 2351 2984 2500 

 



 

 

 
 

 

Informacion financiar  

Vitet Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

7.530  30498 
11321 11321 1151 

Shpenzimet bruto 7.530  30498 11321 11321 11321 

Të ardhurat e programit   8149 11321 11321 11321 

Shpenzimet neto 7.530  22349 11321 11321 11321 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

  7186 
7186 7186 7186 

Investimet kapitale   8149 1784 1151 1635 

Programi 09230: Arsimi I mesem I pergjithshem, ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe vijne nga 

transferta specifike,.  

Komente 



 

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE 

 

Programi 10 460: Perfshirja Sociale  

 

 

 

 

Vështrim i përgjithshëm 

Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të 

përditshme integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

10460 Perfshirja Sociale  Administrimi dhe mirëmbajtja e qëndres sociale  te femijeve 
me nevoja ndryshe ; 

 Administrimi rrethanave te krijuara nga dhuna e ushtruar 
ndaj grave ne familje , 

 Materiale per mirmbajtjen e qendres 

 Shpenzime per pagesat e sherbimit per uje, energji elektrike 

,etj. 

 Pagese e punonjesve per shpenzimet ndihmese . 

  

Projekte të rëndësishme 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 

projektit 

Buxheti 

2022 

(mijë lekë) 

Buxheti 

2023 

(mijë lekë) 

Buxheti 

2024 

(mijë lekë) 

 

P10460.O1.A1 
Administrimi dhe mirëmbajtja e qëndres sociale  

te femijeve me nevoja ndryshe Administrimi 

rrethanave te krijuara nga dhuna e ushtruar ndaj 

grave ne familje 

4600 8000 8000 

P10460.O2.A1 
 

Kryerja e sherbimit te 3D 

50 50 50 

P10460.O2.A2 Materiale per mirmbajtjen e qendres 

 

200 200 200 

 

P10460.O2.A3 
Shpenzime per pagesat e sherbimit per uje, energji 

elektrike ,etj. 

 

100 100 100 

P10460.O2.A4 
Pagese e punonjesve per shpenzimet ndihmese 250 250 250 

P10460.O2.A4 
Ndihma ekonom. Familjet ne nevoje+ bonus  1900 1900 

 Total 600 2500 2500 



Informacion financiar  

Vitet Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 
Viti 

2023 

Viti 

2024 

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

0 7.468 9787 
4600 8000 8000 

Shpenzimet bruto 0 7.468 9787 4600 8000 8000 

Të ardhurat e programit  2.000 4445  4000 4000 

Shpenzimet neto   5342 4600 4000 4000 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

 5.468 5297 
4000 5500 5500 

Investimet kapitale   2378    

 

 

Programi 10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet, ka si burim financimi te ardhurat qe vijne nga transferta e 

pakushtezuar, dhe te ardhura te tjera.  

Komente 



 

 

Programi 10140: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 

 

 

Vështrim i përgjithshëm 

Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. 

Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e 

shërbimit të çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç. 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

10140 Kujdesi social për familjet dhe 

fëmijët 
 Mallra dhe shërbime per mirembajtjen e ambjenteve ne 

cerdhe . 

 

 Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga 

njësitë e vetëqeverisjes vendore; 

 Pagese dokumentacioni 3 D. 

 Pages e Ushqimit ne cerdhe . 

  



Projekte të rëndësishme 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 

projektit 

Buxheti 

2022 

(mijë lekë) 

Buxheti 

2023 

(mijë lekë) 

Buxheti 

2024 

(mijë lekë) 

 

P10430.O1.A1 
Pages e Ushqimit ne cerdhe . 200 300 300 

P10430.O2.A2 
Mallra dhe shërbime per mirembajtjen e 

ambjenteve ne cerdhe . 

 

 

50 304 210 

P10430.O2.A3 Pagese dokumentacioni 3 D. 

 

10 10 10 

 

P10430.O2.A4 

Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të 

çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; 

 

40 40 40 

 
   560 

  300 654  

Informacion financiar  

Vitet Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 
Viti 

2023 

Viti 

2024 

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

2.801 2.801 3597 
3367 3721 4160 

Shpenzimet bruto 2.801 2.801 3597 3367 3721 4160 

Të ardhurat e programit   3597 3367 3721 4160 

Shpenzimet neto 2.801 2.801 3597 3367 3721 4160 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

   
   

Investimet kapitale       

 

 

Programi 10140: Kujdesi social per familjet dhe femijet, ka si burim financimi te ardhurat qe vijne nga transferta e 

pakushtezuar, te ardhura (te ardhura nga Cerdhe) dhe te ardhura te tjera.  

Komente 



FUNKSIONI 04: ÇËSHTJE EKONOMIKE 

 

Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik 

 

 

 

 

Vështrim i përgjithshëm 

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike ; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe 

punësimit vendor. 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

04130 Mbështetja për zhvillim 

ekonomik 
 Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të 

përgjithshme ekonomike vetëqeverisjes vendore; 

 Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të 
zhvillimit ekonomik brenda njësisë; 

 Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në 
funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të 
njësisë vendore ; 

 



Prokurime te parashikuara 

Vlera e 
parashikuar 
pa TVSH 
(euro) 

TVSH 
euro TVSH lek Projekti Viti   

Pajisje 14500 2900 360093 
Business 
Club 2021 Biblioteka 

Infrastrukture 2500 500 62085 
Business 
Club 2021 Biblioteka 

Sherbime (materiale 
promovuese) 3500 700 86919 EX.TOUR 2021 Kultura 

Sherbime ( organizimi I summer 
camp) 12000 2400 298008 EX.TOUR 2021 Kultura 

Infrastrukture ( ndertimi I 
climbing field) 24000 4800 596016 EX.TOUR 2021 Kultura 

Sherbime 39000 7800 968526 STONE.ART 2021 
Qendra MF 
kati 2 

Sherbime ( joint mansonery ) 12000 2400 298008 STONE.ART 2021 
Qendra MF 
kati 2 

Pajisje 15000 3000 372510 STONE.ART 2021 
Qendra MF 
kati 2 

Ndertim 40000 8000 993360 STONE.ART 2021 
Qendra MF 
kati 2 

    32500 4035525       

              

Kontrata ne finance             

Sherbime 18900 3780 469363 EX.TOUR 2021 Kultura 

Sherbime 36000 7200 894024 
Business 
CLUB 2021 Kultura 

       

Sherbime 38000 7600 943692 Exploral 2021 Kultura 

    16259 2023833       

              

        

Punime faza II 40000 8000 992495 Exploral 2021 Biblioteka 

Paisje (skaner,kompjuter,kamer) 9500 1900 235923 Exploral 2021 Biblioteka 

Paisje(Rafte) 8253 1650.6 204955 Exploral 2021 Biblioteka 

    35409.6 4400898       

Vlera e TVSH e mbuluar nga 
projekti 0 0 0 IADSA 2021   

Kontributi total nga Bashkia 
474000 
franga  

94800 
franga 10956036 Energjia  2022 Ndermarrja 

              

 

 
 
 
 
 

 

Projekte të rëndësishme 

 
Kodi projektit 

 
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit 

Buxheti 

2021 ne 

mije/lek 

Buxheti 

2022 ne 

mije/lek 

Buxheti 

2023 ne 

mije/lek 



 
P04130.O1.A1 

Pagese per TVSH. Bizness Club 1.316   

 
P04130.O1.A2. 

Pagese per TVSH,EX.TOUR 1.450   

 
 

P04130.O1.A3 

Pagese per TVSH,STONE .ART 2.632   

 
 

P04130.O1.A4 

Pagese per TVSH,IADSA  10.956  

P04130.O1.A5 Pagese per TVSH,EXPLORAL 2.377   

 

 

Informacion 

financiar 

 

Vitet 
Viti 

2019 

Viti 

2020 
Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

Tavani i përgjithshëm 

i programit 

        5.038 8076 
11256 300 300 

Shpenzimet bruto  5.038 8076 11256 300 300 

Të ardhurat e 

programit 
      

Shpenzimet neto  5.038 8076 11256 300 300 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

   
   

Investimet kapitale       

Programi 04130:Mbeshtetje per zhillimin ekonomik, ka si burim financimi transferten e kushtezuar,  

Komente 



Administrimi,shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. 

 

 

F1.O1.Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit  

Situata e synuar 2021 Situata e synuar 2022 Situata e synuar 2023 

Në Bashkinë Përmet janë në 

inventarin e bordit të kullimit dhe 

ujitjes asetet si më poshtë: 

- Stacione pompimi në 

inventar 24 (njëzetekatër)                          

Strëmbec,Kosinë,Qilaris

ht,Iljarë,Grabovë,Pacomi

t,Rapckë,Bual,Kutal,Bod

ar,Lëshicë,Bënjë,Badëlo

nj,Gjinkar,Petran,Kaludh

,Pëllumbar 

Kanikol,Zhepë,Çarshovë,

Sarandapor,Vllahpsillote

rë,Qipuri,Lengaricë,Lum

nicë,Piskovë. 

- Rezervuarë janë 10 

(dhjetë) 

,Zhepë,Iljarë,Strëmbec,Q

ilarisht,Tremisht,Kosinë,

Pacomit,Frashër,Vërçisht 

dhe Kreshovë. 

- Nga stacionet e pompimit 

që janë marrë në inventar 

në gjëndje pune janë ai i 

Piskovës,Pacomitit dhe i 

Vinecit në Kaludh.Të 

gjithë të tjerët janë të 

vjedhur që nga 

pompat,trasformatorët,tu

bacionet,janë prishur dhe 

vjedhur të gjithë kanalet 

në të gjithë gjatësinë e 

tyre dhe kanë dalë jashtë 

funksionit të tyre. 

- Në këtë situatë që 

ndodhen nga ana e jonë 

këtë vit do synohet : 

-Riaftësimi i këtyre rrjeteve të 

ujitjes nëpërmjet 

investimeve konkrete në 

varësi të rëndësisë 

aktuale hap pas hapi. 

-Planifikimin për këtë vit të 

perfundimit te  riaftësimit 

të stacionit të pompave në 

fshatin Qilarisht për vetë 

rëndësinë që paraqet 

ujitja e kësaj fushe për 

Për këtë vit duke ditur gjëndjen 

faktike të sistemit do te percaktohen 

dhe masat konkrete qe do te synohet 

per te ritur siperfaqen e ujitshme .Do 

te kerkohet qe te ritet 

pergjegjshmeria e administrimit te 

burimeve ujore si ato 

natyrore,burimet e ujit ne cdo 

fshat,efektiviteti i veprave ujitese si 

rezervuaret,stacionet e pompimit.Te 

ritet kujdesi per mirembajtjen e 

veprave ekzistuese duke percaktuar 

fondet per kete qellim.Perparesi do te 

kene veprat ujitese si rezervuaret te 

cilet paraqesin rezikshmeri per te 

shkaktuar situate emergjente. 

Ne vazhdim te punes per rikthimin e 

rrjetit ujites ne pune do te punohet 

me investime konkrete ne stacionet e 

pompimit duke investuar per kete vit 

2846 mije lek.Ky investim do 

percaktohet ne varesi te rendesise 

dhe nevojave me imedjate per zona te 

vecanta per ti ardhur ne ndihme 

fermereve. 

Viti 2023 per ne parashikojme qe 

te rritet siperfaqja e ujitshme ne 

shkalle Bashkie me 10% 

Kjo do te realizohet nepermjet 

venies ne eficense te rrjetit ujites 

.Keshtu me perfundimin e 

stacionit te pompave ne fshatin 

Qilarisht do te kemi rritje te 

siperfaqese se ujitshme me rrethe 

100 ha toke .Gjithashtu me 

investimin per kanalin e fshatrave 

Bodar dhe Kutal siperfaqja e 

ujitsheme do te rritet me 220 ha te 

tjera. 

Kujdes do ti kushtohet sistemimit 

te ujerave te larta ne zonat e 

banuara si dhe sistemimi i 

kanaleve kulluese. 

Edhe per kete vit kemi planifikuar 

krahas fondeve per mirembajtje 

edhe per investime shumen prej 

2000 mije lek. 



zonën dhe qytetin e 

Përmetit. 

-Përfundimin e kanalit ujitës 

në fshatin Strëmbec dhe 

vënien në punë të tij. 

- Nga rezervuarët janë në 

gjëndje pune 6 

(gjashtë),ai i 

Strëmbecit,Zhepës,Iljarit,

Qilarishtit,Tremishtit dhe 

Kosinës. 

- Kapaciteti  ujëmbledhës i 

këtyre rezervuarëve është 

1432000 m3.  

- Sipërfaqja që ujitej nga 

këto sisteme ujitje ishte 

3335 ha dhe konkretisht 

Njësia Administrative 

Çarshovë 874 ha,Njësia 

Administrative Petran 

1253 ha,Njësia 

Administrative Piskovë 

1156 ha dhe Njësia 

Administrative Frashër 

50 ha 

- Në Bashki janë të 

regjistruara 5 (pesë ) 

shoqata të administrimit 

të veprave 

ujitëse,rezervuarve dhe 

konkretisht në 

Iljar,Strëmbec,Qilarisht,

Tremisht dhe Kosinë. 

Nga veprimtaria e këtyre 

shoqatave për disa vjet 

kemi konkluduar se nuk 

jane funksionale pasi 

veprimtaria e tyre është e 

përqëndruar vetëm në 

përfitimin e ujit por jo 

mirëmbajtja e aseteve të 

dhëna në 

përdorim.Shoqatat kanë 

vetëm emrin por që në 

realitet nuk funksionojnë 

dhe shërbimet për 

mirembajtjen e veprave 

ujitëse bëhen nga Bordi i 

kullimit dhe ujitjes. 

Në këtë situatë që paraqitet 

gjëndja e këtyre 

shoqatave për këtë vit do 

synojmë : 

-Ose riorganizimin e 

shoqatave të ujitjes dhe 

kullimit,duke kërkuar 



funksionimin e tyre sipas 

ligjit 

-Ose shkrirjen e tyre dhe 

marjen në administrim të 

këtyre veprave nga Njësia 

e Bordit të kullimit dhe 

ujitjes. 

Gjithashtu në zbatim të 

objektivave që i kemi 

vënë vetes gjatë vitit 2021 

në zbatim të funksionit 

F1.01.”Për përmirësimin 

e sistemit të kullimit dhe 

ujitjes”do të punohet në 

këto drejtime: 

-Punime për mirëmbajtjen e 

rrjetit ekzistues të 

kanaleve të para , të dyta 

dhe të treta me mjete 

mekanike dhe me fuqi 

punëtore në të gjitha 

fashatrat e bashkisë. 

-Sigurimin e bazës materiale 

të nevojshme për 

riparimin e rrjeteve 

ekzistuese të shpërndarjes 

dhe të kullimit. 

-Mirëmbajtjen e bazës 

mekanike dhe shtimin e 

saj . 

-Punime për sistemimin e 

tokave nga rreziku i 

përmbytjeve që mundet të 

shkaktohen nga reshjet . 

-Punime për mirëmbajtjen e 

rezervuarëve nëpërmjet 

mbajtjes në gadishmëri të 

shkarkuesve katastrofikë 

dhe kanaleve të 

furnizimit të tyre. 

-Mirëadministrimi me 

efektivitet i burimeve 

ujore dhe i veprave 

ujitëse ekzistuese si 

rezervuarët dhe stacionet 

e pompimit nëpermjet 

caktimit të tarifave të 

përcaktuara në analizën e 

kostos për cdo rast. 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.1  Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 

        

     Aktiviteti Buxheti në mijë lekë 2022 Buxheti në mijë lekë 2023 Buxheti në mijë lekë 2024 

F1.01.A1 Menaxhimi dhe 

funksionimi i bordit të 

kullimit dhe ujitjes 

   

F1.01.A2 Përmirësimi dhe 

fuqizimi i parkut të 

mjeteve të bordit të 

kullimit dhe ujitjes 

   

F1.01.A3 Nxitja e krijimit 

të Shoqatave të 

Përdoruesve të Ujit në cdo 

Nj.A dhe trajnimi i tyre 

   

F1.01.A4 Studimi i 

skemave të ujitjes dhe 

kullimit në 4 Nj.A 

   

F1.01.A5 Pastrim kanalesh 

kulluese dhe ujitëse në 

Nj.A. 

   

F1.01.A6 Mirëmbajtja e 

skemës  ujitjëse. 

   

F1.01.A7 Zbatimi i 

projekteve teknike 

prioritare për sistemin e 

ujitjes,kullimit dhe 

mbrojtjes nga erozioni 

   

 

F1.01.A1  Menaxhimi dhe funksionimi i Bordit të kullimit dhe ujitjes 

Nr.1 F1.01.A1 

Menaxhimi dhe funksionimi i 

Bordit të kullimit dhe ujitjes 

F1.Administrimi ,shfrytëzimi dhe 

mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes 

dhe kullimit 

 

a)Situata. 

Në ligjin Nr.139/2015”Për vetëqeverisjen vendore”,neni 27.Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë,zhvillimit 

rural,pyjeve dhe kullotave publike,natyrës dhe biodiversitetit,parashikohet që “Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e 

këtyre funksioneve,pika 1:Administrimin,shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit,të 

transferuar në pronësi të tyre,sipas mënyrës së përcaktuar me ligj”. 



Vendimi i Këshillit të Ministrave,Nr.1108,datë 30.12.2015,”Transferim nga Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe 

Administrimit të ujërave te bashkitë,të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit,të personelit dhe të aseteve të luajtshme e 

të paluajtshme të bordeve rajonale të kullimit”,ka kaluar në administrim të Bashkisë Përmet Bordin e Kullimit. 

Për realizimin e këtij shërbimi në Bashkinë Përmet ,me urdhër të Kryetarit të Bashkisë dhe me vendim të Këshillit 

Bashkiak është ngritur Njësia e Bordit të kullimit e ujitjes dhe e Rrugëve rurale me 45 punonjës,teknikë dhe punëtorë 

të cilët kanë detyrë të kryejnë dhe të ndjekin në territor zbatimin e punimeve që kryhen për pastrimin e kanaleve 

ujitëse,kulluese dhe rrugëve rurale. 

Fondet e parashikuara për funksionimin e strukturës dhe për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve kulluese rezultojnë 

si në tabelën më poshtë. 

Me kalimin e funksionit të ujitjes dhe kullimit,sipas ligjshmërisë së paraqitur më lart,duhet të ndërhyet me pastrimin 

dhe riparimin sipas nevojës dhe rast pas rasti në kanale ujitëse dhe kulluese në të gjithë teritorin e Bashkisë 

Përmet.Ndërhyrja për pastrimin e kanaleve kullues siguron mbajtjen në nivelet optimal të ujërave duke eliminuar si 

dëmtimin e bimëve të mbjella nga fermerët ashtu edhe të strukturës së tokës në vetëvete. 

Ndërhyrja në pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve ujitëse dhe veprave të artit që sigurojnë mirefunksionimin e 

tyre,është e domosdoshme për të bërë  të mundur realizimin e rendimenteve të parashikuara nga fermerët për kulturat e 

ndryshme bujqësore. 

Ndërhyrja në mirëmbajtjen e argjinaturave,të digave të rezervuarëve dhe veprave ushqyese dhe shkarkuese të tyre 

,përvec mbajtjes nën kontroll të tyre ,parashikon dhe mirembajtje të pjesshme sipas rregullores së mirëmbajtjes së 

veprave të tilla. 

Në të tre rastet duhet të ndërhyet me puntori dhe me mjete të mekanizuara sipas grafikëve që struktura përkatëse duhet 

të parashikojë. 

b)Çfar synojmë? 

Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore. 

c)Aktivitetet kryesore që do kryhen 

-Evidentimi në vazhdimësi i problemeve kryesore të sistemit ujitës dhe kullues 

-Hartimi i planeve të ndërhyrjeve për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse dhe kulluese. 

-Përcaktimi i volumeve të punës në objeketet ku do të ndërhyet. 

-Kryerja e punimeve për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse dhe kanaleve kulluese 

d)Rezultati që presim 

-Funksioni i mirë i strukturës së ujitjes dhe kullimit 

-Kryerje sipas kërkesave dhe vlerësimit të shërbimit për pastrim dhe rehabilitim të kanaleve ujitëse dhe kulluese 

-Ujitja kryhet në kohë dhe me sasinë dhe cilësinë e kërkuar 

e)Aktorët e mundshëm f)Kontributet e mundëshme 

-Njësia e bordit të kullimit dhe ujitjes  Bashkia Përmet 

Shpenzimet për cdo aktivitet 

2022 

Totali 

në 

000 

lek 

Nga kjo: 

 Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Proçedurë përgatitore       0           0            0              0   

A.2 Paga,kontribute dhe 

sigurime shoqërore 

4753 3959 793  

             0 

  



A.3 Shpenzime për marje 

me qera mj.trasporti 

      0           0            0              0   

A.4 Shpenzim lubrifikant 2100   2100   

A.5 Shpenzime pjesë 

këmbimi 

      

A.6 Shpenzime për të tretë 2198   2198  4480 

g)Periudha e zbatimit 

 

Janar 2022 – Dhjetor 2022 

h) Përgatiti dhe ndjek realizimin: 

Njësia e Bordit të kullimit e ujitjes dhe rrugëve rurale 

 

-Njësia e bordit të kullimit dhe ujitjes  Bashkia Përmet 

Shpenzimet për cdo 

aktivitet 2023 

Totali 

në 

000 

lek 

Nga kjo: 

 Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Procedurë përgatitore       0           0            0              0   

A.2 Paga,kontribute dhe 

sigurime shoqërore 

5898 4914 984    

A.3 Shpenzime për marje 

me qera mj.trasporti 

      

A.4 Shpenzim lubrifikant 2100   2100   

A.5 Shpenzime pjesë 

këmbimi 

2380   2380   

A.6 Shpenzime për të 

tretë 

     3179 

g)Periudha e zbatimit 

 

Janar 2023 – Dhjetor 2023 

h) Përgatiti dhe ndjek realizimin: 

Njësia e Bordit të kullimit e ujitjes dhe rrugëve rurale 

 

 

-Njësia e bordit të kullimit dhe ujitjes  Bashkia Përmet 

Shpenzimet për cdo 

aktivitet 2024 

Totali 

në 

000 

lek 

Nga kjo: 

 Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Procedurë përgatitore       0           0            0              0   

A.2 Paga,kontribute dhe 

sigurime shoqërore 

5898 4914 984    



A.3 Shpenzime për marje 

me qera mj.trasporti 

      

A.4 Shpenzim lubrifikant 2100   2100   

A.5 Shpenzime pjesë 

këmbimi 

2380   2380   

A.6 Shpenzime për të 

tretë 

     3179 

g)Periudha e zbatimit 

 

Janar 2024 – Dhjetor 2024 

h) Përgatiti dhe ndjek realizimin: 

Njësia e Bordit të kullimit e ujitjes dhe rrugëve rurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1.01.A5  Pastrim kanalesh kulluese dhe ujitëse në Nj.A. 

Nr.5 F1.01.A5 Pastrim kanalesh kulluese 

dhe ujitëse në Nj.A. 

 

F1.Administrimi ,shfrytëzimi dhe 

mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes 

dhe kullimit 

 

a)Situata. 

Ujitja dhe kullimi jane ndër faktorët kryesorë të rritjes së qëndrueshme të prodhimit bujqësor në vend,por për shkak të 

mungesës së vazhdueshme te investimeve ky sektor ka mbetur akoma në gjendje kritike. 

Në sistemin e kullimit dhe ujitjes që mbulon Bashkia Përmet janë gjithësej 49 km kanale ujitëse të para e të dyta të 

trashëguara nga ish ndërmarja e ujërave dhe nga këta vetem 20 km jane të rehabilituara.Rjeti i kanaleve kullues ka 

qene i dalë jashtë funksionit dhe është dashur ndërhyrje për rikthimin e tij në punë.Situata në kanalet ujitëse dhe 

kulluese të dyta dhe të treta si rezultat i mungesës së investimeve në këtë sistem është e rënduar dhe pothuajse jashtë 

funksionit.Mungesat janë të theksuara në sistemimin dhe pastrimin e tyre,në veprat e artit si tombino, ura,sifona etj.që 

kanë çuar në mosfunksionimin e tyre.Kjo ka berë që sipërfaqe të tëra bujqësore të mos kultivohen ose të japin 

prodhime minimale. 

Në ligjin Nr.139/2015”Për vetëqeverisjen vendore”,neni 27.”Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë,zhvillimit 

rural,pyjeve dhe kullotave publike,natyrës dhe biodiversitetit”,parashikohet që “Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen 

e këtyre funksioneve,pikat 1:Administrimin,shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit,të 

transferuar në pronësi të tyre,sipas mënyrës së përcaktuar me ligj”. 

Kalimi i  funksionit të ujitjes dhe kullimit në Bashki,ka sjellë studimin e situatës dhe caktimin e ndërhyrjeve prioritare 

për të gjitha Nj.A.Këto ndërhyrje do të konsistojnë në pastrime dhe riparime sipas nevojës dhe rast pas rasti në kanalet 

ujitës dhe kullues në të gjithë teritorin e Bashkisë Përmet. 

Ndërhyrja për pastrimin e kanaleve kullues do të sigurojë mbajtjen në nivel optimal të ujërave duke eliminuar si 

dëmtimin e bimëve të mbjellura nga fermerët ashtu edhe të strukturës së tokës në vetëvete. 



Kosto mesatare siperfaqe e kulluar 3450 leke/ha (12450/3335 ha),kosto mesatare per ml kanale ujites eshte 300 

leke/ml   

 

b)Cfar synojmë? 

Përmirësimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit dytësor dhe tercial të ujitjes dhe kullimit,do të risë dukshëm shërbimet në 

favor të fermerëve dhe zhvillimit rural. 

c)Aktivitetet kryesore që do kryhen 

-Hartimi dhe zbatimi i grafikëve të ndërhyrjes për KU dhe KK të dyta dhe të treta 

-Përcaktimi i volumeve të punës në objektet ku do të nderhyet. 

-Pastrimi dhe ndërhyrja me puntori dhe me mjete të mekanizuara sipas grafikëve që struktura përkatëse do të 

përcaktojë. 

d)Rezultati që presim 

-Sistemimi i kanaleve të ujitjes dhe kullimit me problematike të NJA i përmirësuar. 

 

e)Aktorët e mundshëm f)Kontributet e mundëshme 

-Njësia e bordit të kullimit dhe ujitjes. Bashkia Përmet 

Shpenzimet për cdo 

aktivitet 2022 

Totali 

në 

000 

lek 

Nga kjo: 

 Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime 

karburanti 

2100   2100   

A.2 Shpenzime 

mirembajtje 

2198   2198   

f)Periudha e zbatimit 

Janar 2022 – Dhjetor 2022 

g)Përgatiti dhe ndjek realizimin: 

Njësia e Bordit të kullimit,ujitjes dhe rrugëve rurale 

 

Shpenzimet për cdo 

aktivitet 2023 

Totali 

në 

000 

lek 

Nga kjo: 

 Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime 

karburanti 

2100   2100   

A.2 Shpenzime 

mirembajtje 

2380   2380   

f)Periudha e zbatimit 

Janar 2023 – Dhjetor 2023 

g)Përgatiti dhe ndjek realizimin: 

Njësia e Bordit të kullimit,ujitjes dhe rrugëve rurale 

 



Shpenzimet për cdo 

aktivitet 2024 

Totali 

në 

000 

lek 

Nga kjo: 

 Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime 

karburanti 

2100   2100   

A.2 Shpenzime 

mirembajtje 

2380   2380   

f)Periudha e zbatimit 

Janar 2024 – Dhjetor 2024 

g)Përgatiti dhe ndjek realizimin: 

Njësia e Bordit të kullimit,ujitjes dhe rrugëve rurale 

 

 

 

 

 

 

 

F1.01.A6  Mirëmbajtja e skemës ujitëse 

Nr.6 F1.01.A6 Mirëmbajtja e skemës 

ujitëse 

 

F1.Administrimi ,shfrytëzimi dhe 

mirëmbajtja e infrastrukturës së 

ujitjes dhe kullimit 

 

a)Situata. 

Bujqësia është ndër sektorët ekonomikë më të rëndësishëm të Bashkisë Përmet.Sipërfaqja e tokës bujqësore e 

bashkisë është reth 4200ha ose 6.6% e sipërfaqes së territorit të Bashkisë.Njëkohësisht bashkia jonë ka një potencial 

mjaft të madh ujor i cili mundet të përdoret për ujitjen e tokave.Ujitja dhe kullimi jane ndër faktorët kryesorë të 

rritjes së qëndrueshme të prodhimit bujqësor në vend,por për shkak të mungeses së vazhdueshme të investimeve ky 

sektor ka mbetur akoma në gjëndje kritike. 

Në sistemin e kullimit dhe ujitjes që mbulon Bashkia Përmet janë gjithësej 49 km kanale ujitëse të para e të dyta të 

trashëguara nga ish ndërmarja e ujërave dhe nga këta vetëm 20 km janë të rehabilituara.Rjeti i kanaleve kullues ka 

qënë i dalë jashtë funksionit dhe është dashur ndërhyrje për rikthimin e tij në punë.Situata në kanalet ujitëse dhe 

kulluese të dyta dhe të treta si rezultat i mungeses së investimeve në këtë sistem është e rënduar dhe pothuajse jashte 

funksionit.Sipërfaqja e ujitshme aktualisht në bashkinë tonë është e ulët rreth 20 – 30% të sipërfaqes.Mungesat janë 

të theksuara në sistemimin dhe pastrimin e tyre.Prandaj lind nevoja për plotësimin me uje nëpërmjet mirëmbajtjes 

tërësore dhe modernizimit të sistemit ujitës të sipërfaqeve të tokave bujqësore që aktualisht kanë nevoje për ujë por 

që nuk ujiten. 

Rivënia në punë e stacioneve të pompimit dhe reabilitimi i rrjetit të kanalizimeve është një sfidë e hapur që kërkon 

angazhim konkret dhe fonde . 

Për këtë vit do të përfundojë investimi i nisur në 2020 në stacionin e pompimit Qilarisht. 

b)Cfar synojmë? 

Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore dhe ritja e rendimenteve në bujqësi ,përmirësimi i standartit të jetesës.  

c)Aktivitetet kryesore që do kryhen 

-Evidentimi i segmenteve të kanaleve ujitës ku do të ndërhyet. 

-Përfundimi i projektit teknik dhe me rishikimin e preventivit dhe të volumeve të punës dhe të analizës 



-Përpilimi i dokumentacionit të nevojshëm për ndërhyrje. 

-Fillimi i punimeve si dhe përfundimi i tyre në segmentet e përcaktuara për rehabilitim.. 

d)Rezultati që presim 

-Mirëmbajtjen e segmenteve më të dëmtuara që kanë nevojë për ndërhyrje emergjente të kanaleve ujitëse. 

 

e)Aktoret e mundshëm f)Kontributet e mundëshme 

-Njësia e bordit të kullimit dhe ujitjes. Bashkia Përmet 

A.1 Evidentimi.përcaktimi  

i  ndërhyrjeve 

 Paga Shpenzimet 

për cdo 

aktivitet 

2022 

Totali ne 

000 lek 

Nga kjo: Kapitale 

A.2.Mirëmbajtja e skemës 

ujitëse  

4480     4480 

Shuma 4480     4480 

f)Periudha e zbatimit 

Janar 2022– Dhjetor 2022 

g)Përgatiti dhe ndjek realizimin: 

Njësia e Bordit të kullimit,ujitjes dhe rrugëve 

rurale 

 

A.1 Evidentimi.përcaktimi 

i ndërhyrjeve 

 Paga Shpenzimet 

per cdo 

aktivitet 

2020 

Totali ne 

000 lek 

Nga kjo: Kapitale 

A.2.Mirëmbajtja e skemës 

ujitëse  

3179     3179 

Shuma 3179     3179 

f)Periudha e zbatimit 

Janar 2023 – Dhjetor 2023 

g)Përgatiti dhe ndjek realizimin: 

Njësia e Bordit të kullimit,ujitjes dhe rrugëve 

rurale 

 

A.1 Evidentimi.përcaktimi 

i ndërhyrjeve 

 Paga Shpenzimet 

per cdo 

aktivitet 

2020 

Totali ne 

000 lek 

Nga kjo: Kapitale 

A.2.Mirëmbajtja e skemës 

ujitëse  

3179     3179 

Shuma 3179     3179 

f)Periudha e zbatimit 

Janar 2024 – Dhjetor 2024 

g)Përgatiti dhe ndjek realizimin: 

Njësia e Bordit të kullimit,ujitjes dhe rrugëve 

rurale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Informacion 

financiar 

 

Vitet 
Viti 

2019 

Viti 

2020 
Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

Tavani i përgjithshëm 

i programit 

  18866 
13531 13557 13557 

Shpenzimet bruto   18866 13531 13557 13557 

Të ardhurat e 

programit 
  18866 13531 13557 13557 

Shpenzimet neto   18866 13531 13557 13557 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

  4753 
4753 5898 5898 

Investimet kapitale 
  9633 4480 3179 3179 

 

 

Programi 04240:Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit, ka si burim financimi kryesisht transferten specifike 

dhe te ardhura te tjera. 

Komente 



Programi 04520: Rrjeti rrugor rural 

 

 

 

 

1.1. F2.Administrimi i rrjetit rrugor rural dhe mirëmbajtja e tij 

 

F2.O1 Tabela : Rrjeti rrugor i Bashkisë 

 

Nr 

 

EMËRTIMI RRUGËVE 

 

DISTANC

A 

km 

 

KATEGORIA 

1 2 3 4 5 6 

1 Përmet - Këlcyre 18 18      

2 Bodar 1 1      

3 Bodar - Degëzim 3 3      

4 Pusi - Degëzim 6 4     2 

5 Tremisht - Degëzim 8 4     4 

6 Lupckë - Degëzim 12 4     8 

7 Kutal 2 2      

8 Kutal - Degëzim 3 3      

9 Ura e Bualit 4 4      

10 Kosinë 6 6      

11 Kosinë - Degëzim 7 7      

12 Kryqëzim  Frashër 8 8      

13 Piskovë 9 9      

14 Pacomit 13 10     3 

15  Grabovë  14 13   1   

16 Përmet – Lipë 3 3      

17 Përmet - Bual 5      5 

18 Përmet – Leusë 2.3      2.3 

19 Përmet - Lëshice 7      7 

20 Përmet – Badlonjë 7    7   

21 Përmet - Gjinkar 8    8   

22 Përmet – Mokricë 12 8     4 

23 Alipostivan 14 8   6   

24 Alipostivan - Degëzim 17 8   6  3 

25 Raban 15 8     7 

26 Raban - Degëzim 19 8   7  4 

27 Pagri 17 8   9   

28 Odrican - Degëzim 20 8   9  3 

29 Borockë 18 8   9  1 

30 Borockë - Degëzim 24 8   9  7 

31 Kamenckë 23 8   9  6 

32 Bunovë 27 8   9  10 

33 Kryqëzim stacion 29 8   9  12 

34 Stacion P. Degëzim 30 8   9  13 

35 Kreshovë 34 8   9  17 

36 Kreshovë - Degëzim 41 8   9  24 

37 Suropull Degëzim 39 8   9  22 



38 Frashër 39 8   9  22 

39 Miçan - Degëzim 49 8   9  32 

40 Vërçisht - Degëzim 49 8   9  32 

41 Koblarë - Degëzim 48 8   9  31 

42 Zavalan - Degëzim 43 8   9  26 

43 Përmet - Bënjë - Frashër 41 15     26 

44 Kryqëzim - Bënjë 7 7      

45 Rezervat 8 8      

46 Lumi Bënjë 12 12      

47 Bënjë 11 11      

48 Bënjë - Degëzim 13 11     2 

49 Ura e Dashit  21 15     6 

50 Gostivisht 28 15     13 

51 Kostrec 31 15     16 

52 Ogren 32 15     17 

53 Frashër 41 15     26 

54 Përmet – Kufi - Leskovik 36 36      

55 Skutaraq 2 2      

56 Qilarisht 3 3      

57 Qilarisht - Degëzim 5 5      

58 Pasarela e Badlonjës 5 5      

59 Petran 8 8      

60 Trebozisht 11 11      

61 Kaludh 13 13      

62 Strëmbec 19 16     3 

63 Iljarë 22 19     3 

64 Draçovë - Degëzim 23 20   3   

65 Zhepë 24 20   4   

66 Çarshovë 28 28      

67 Tri Urat 34 34      

         

 

Nga inventarizimi i rrjetit rrugor në bashkinë Përmet ofrohet një pamje aspak e mire .Amortizimi  dhe mungesa e gjatë e 

investimeve ka bërë që rrjeti rural te jete i varfër me një akses të dobët drejt qëndrave urbane.Infrastruktura e dobët 

rrugore rrit kostot për ndërmarjet dhe ul konkurencën duke kufizuar akseset e të varfërve në tregje dhe shërbimet me të 

domosdoshme.Një nga problemet kryesore të infrastrukturës së keqe rrugore në fshatra lidhet me mungesën e marketimit 

të produkteve bujqësore,si dhe me faktin se më shumë se gjysma e popullsisë në këto zona është e varfër.Problemet në 

infrastrukturë ndikojnë në standartin e tyre të jetesës.Gjithashtu  mungesa e infrastrukturës kontribuon në migrimin e 

popullsisë drejt zonave urbane. 

Sipas studimeve të bëra të ardhurat në nivel lokal ,si taksa e regjistrimit të automjeteve janë te pamjaftueshme për të 

realizuar mirëmbajtjen e rrugëve në nivelin e kërkuar.Shpenzimet aktuale për mirëmbajtjen përbëjnë 30% të shumës që do 

të duheshin për të.Ndërsa kosto për ndërtimin e një kilometër rrugë rurale të përfunduar është rreth 200000 dollarë. 

Në inventarin e rrugëve rurale në Bashkinë Përmet janë 178 km ,nga të cilat vetëm 8.4% janë të asfaltuara ose 15 km 

ndërsa 91.6% janë të pa asfaltuara të kategorisë 4 dhe 6.Nga këto 31 km është rrugë lidhëse mes njësive administrative 

Piskovë – Frashër dhe të tjerat rrugë lidhëse të fshatrave me rrugën nacionale. 

Gjendja e tyre është shumë e rëndë pasi një pjesë është e shtruar me cakëll ndërsa pjesa më e madhe janë rrugë verore ku 

bashkia ndërhyn vazhdimisht për mirëmbajtjen e tyre. 

 

3.2.F2.Administrimi i rrjetit rrugor rural dhe mirëmbajtja e tij 



        

     Aktiviteti Buxheti në mijë lekë 

2022 

Buxheti në mijë lekë 

2023 

Buxheti në mijë lekë 2024  

F2.02.A1 Menaxhimi dhe 

funksionimi i rrugeve 

rurale 

15578 15666 15666  

F2.02.A2 Përmirësimi dhe 

fuqizimi i parkut të 

mjeteve të rrugeve rurale 

    

F2.02.A3         Mirembajtja 
e rrjetit rrugor rural 
(Hapje dhe pastrim 
kanalesh 
anesore,skarifikim 
rrugesh,hedhje çakell dhe 
shperndarje ne rruge,etj) 

1669 3000 3000  

 

 

 

 

 

 

Kostua per nje kilometer 
ruge per mirembajtje 

96.9 104.9 104.9  

 

         Kostua per mirembajtejen e nje kilometer rruge rurale qe eshte llogaritur per vitin 2021 eshte 104.9 mije leke (13269/178 

),ne vitin 2022 eshte 96.9 mije leke (17247/178),ne vitin 2023eshte 104.9 mije leke (18960/178) dhe ne vitin 2024 eshte 104.9 

mije leke (18960/178). 

Shpenzimet për cdo 

aktivitet 2022 

Totali 

në 

000 

lek 

Nga kjo: 

 Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Proçedurë përgatitore       0           0            0              0   

A.2 Paga,kontribute dhe 

sigurime shoqërore 

 

15578 

12977 2601  

             0 

  

A.3 Shpenzime për marje 

me qera mj.trasporti 

      0           0            0              0   

A.4 Shpenzim lubrifikant       0           0            0              0   

A.5 Shpenzime pjesë 

këmbimi 

      0           0            0              0   

A.6 Shpenzime për 

karburant 

1669           0            0        1669   

A7Shpenzime te tjera      40150 

g)Periudha e zbatimit 

 

Janar 2022 – Dhjetor 2022 

h) Përgatiti dhe ndjek realizimin: 

Njësia e Bordit të kullimit e ujitjes dhe rrugëve rurale 

 

 

Shpenzimet për cdo 

aktivitet 2023 

Totali 

në 

000 

lek 

Nga kjo: 

 Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Proçedurë përgatitore       0           0            0              0   

A.2 Paga,kontribute dhe 

sigurime shoqërore 

15666 13050 2616  

             0 

  

A.3 Shpenzime për marje 

me qera mj.trasporti 

      0           0            0              0   



A.4 Shpenzim lubrifikant       0           0            0              0   

A.5 Shpenzime pjesë 

këmbimi 

200           0            0       200   

A.6 Shpenzime për 

karburant 

2000           0            0        2000   

A7Shpenzime te tjera  800   800  15557 

g)Periudha e zbatimit 

 

Janar 2023 – Dhjetor 2023 

h) Përgatiti dhe ndjek realizimin: 

Njësia e Bordit të kullimit e ujitjes dhe rrugëve rurale 

 

Shpenzimet për cdo 

aktivitet 2023 

Totali 

në 

000 

lek 

Nga kjo: 

 Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Proçedurë përgatitore       0           0            0              0   

A.2 Paga,kontribute dhe 

sigurime shoqërore 

15666 13050 2616  

             0 

  

A.3 Shpenzime për marje 

me qera mj.trasporti 

      0           0            0              0   

A.4 Shpenzim lubrifikant       0           0            0              0   

A.5 Shpenzime 

mirembajtje urash  

200           0            0       200   

A.6 Shpenzime për 

karburant 

2000           0            0        2000   

A7Shpenzime te tjera  800   800  10614 

g)Periudha e zbatimit 

 

Janar 2024 – Dhjetor 2024 

   800 

 

 

Informacion financiar  

Vitet Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 
Viti 

2022 
Viti 2023 Viti 2024 

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

 50276 62471 
57397 34223 29280 

Shpenzimet bruto  50276 62471 57397 34223 29280 

Të ardhurat e programit  6000 3686 5000 5000 5000 

Shpenzimet neto  44276 58785 52397 29223 24280 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

 9669 15587 15578 15666 15666 

Investimet kapitale  35255 43938 40150 15557 10614 

 

 

 

 

 



 

 

Programi 04520: Rrjeti rrugor rural, ka si burim financimi transferten pakushtezuar ,te ardhurat e tjera 

transferten specifike. 

Komente 



 

 

 

 

 

Asetet jofinanciare (duke përfshirë pjesëmarrjet) 

Burimi i informacionit: regjistri i aseteve  

Asete jofinanciare  

  

  Njësia Vendndodhja Vlera kontabël Vlera e tregut 

Tokë         

          

          

          

          

          

          

Objekte         

          

          

          

          

          

Të tjera         

          

          

          

          

          

          

          

 

Shitje ose blerje asetesh 

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 

Shitje dhe blerje asetesh planifikuar për vitin e ardhshëm 

  

    

Shitje e planifikuar 

Njësia 

Blerje e planifikuar 

Njësia 

Vëllimi financiar 

volume 

+ për shitje 

- për blerje 

Asete financiare          

          

          

          

          

Asete të palëvizshme 

materiale Tokë       

          



88 
 

 

          

          

          

  Objekte       

          

          

          

  Të tjera       

          

          

          

Asete të palëvizshme 

jomateriale         

          

          

          

          

         

7.2 Hua (debit) 

 

Huadhënësi Vëllimi Monedha Shkalla e 

interesit  

Data e 

huamarrjes  

Maturimi Rreziqet potenciale 

       

       

       

       

       

       

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 

7. 3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar 

I garantuari Vëllimi financiar i garancisë Data e mbarimit të garancisë 

   

   

   

   

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 

7. 4 Kontratat Leasing 

Qiradhënësi Objekti i 

marrë me 

qira  

Çmimi i 

tregut i 

objektit të 

dhënë me 

Numri dhe 

masa e 

pagesave 

Datat e 

pagesave 

Shkalla e 

interest 

vjetor 

Programi 



89 
 

 

qira (pas 

skontos) 

       

       

       

       

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 

7.5 Kontratat Qiraje 

Qiradhënësi Objekti i 

marrë me 

qira  

Numri dhe 

masa e 

pagesave  

Datat e 

pagesave  

Shkalla e 

interest 

vjetor  

Qëllimi Programi 

       

       

       

       

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës 

7. 6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing) 

Organizata Qëllimi i kontratës Kohëzgjatja e 

kontratës 

Rezultatet Kostot vjetore për 

NJQV-të 

     

     

     

     

 

7.7 Konçesione dhe PPP 

 Koncesione 

Organizata Përmbajtja e së drejtës së konçesionit, 

duke përfshirë stimujt e dhënë nga NJQV-

të 

Kohëzgjatja e 

koncesionit 

Kompensimi vjetor 

për NJQV-të, tarifë 

    

    

    

    

 

 PPP 
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Organizata Forma 

ligjore  

Kapitali 

total 

Pjesa e 

NJQV-së 

Qëllimi i 

PPP 

Shpërndarje 

tek NJQV-

ja 

Kontribut 

nga 

NJQV-ja 

Përfaqësuesi  

i NJQV-së  

        

        

        

        

 

7.8 Shoqëritë në pronësi të bashkisë 

Organizata Forma 

ligjore 

Kapitali 

total  

Pjesa e 

NJQV-së 

Qëllimi i 

PPP  

Shpërnadrje 

tek NJQV-

ja 

Kontribut 

nga 

NJQV-ja  

Përfaqësuesi  

i NJQV-së  

        

        

        

        

 

7.9 Paketa fiskale 

 

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën 

 

7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale  

 

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën 

 

7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përllogaritjes së të ardhurave 

 

Shembull: Të ardhurat janë përllogaritur për çdo burim të ardhurash veç e veç, bazuar në të dhënat historike. Duke 

ndjekur metodologjinë e IPF (Instrumenti i Planifikimit Financiar), përllogaritja e të ardhurave të veta merr 

parasysh ndikimin e rritjes ekonomike, të rritjes së popullsisë, ndryshimet rregullatore, ndryshimet e nielit të 

taksave dhe shfrytëzimin e përmirësuar të potencialit të taksave. Për të ardhurat nga qeveria qendrore, përllogaritja 

është bazuar në informacionin nga Ministria e Financave. 7.12 Plani i fluksit monetar 

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën 


