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Buxheti 2021  i Bashkise Sarande, per funksionimin e pushtetin vendor per vitin e ardhshem 

buxhetor kalon ne nje periudhe krize te pazakonte  dhe pasigurie ekonomike. Kriza e shkaktuar nga 

COVID-19 në botë, por edhe në vendet e rajonit, ka prekur më së shumti sektorin e turizmit, si dhe 

sektorë të tjerë që lidhen me turizmin, respektivisht hotelierinë, agjensite turistike, transporti, 

sektori I gastronomise, tregetia edhe investimet në ndërtimtari dhe në projekte të tjera të shumta, 

si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Parashikimi per nje buxhet ambicioz, pa cenuar 

funksionimin e administrates vendore, pa ulur nivelin e sherbimeve publike, te jemi ne mbeshtetje 

te bizneseve per te mbijetuar ne kete krize te veshtire , dhe ne fokus te jene investimet ne 

infrastrukture dhe sherbimet publike per vitin 2021 eshte sfide. Procesi i hartimit te Buxhetit ka 

qene i kujdeshem, i studjuar dhe i miremenduar se ku do te mbeshtetet  Bashkia per te perballuar 

kete situate.  Menaxhimi  të financave publike në nivel vendor eshte nen zbatimin e  e ligjit nr. 68, 

datë 27.04.2018 “Për financat e vetëqverisjes vendore. Projektbuxheti 2021 vijon të mbështesë 

politikat e ndermarra nga pushteti vendor, e kryesuar nga vemendja per ruajtjen e  nivelit 

ekonomik vendor, dhe nepermjet saj përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarit, dhe 

vijueshmerine e  investimeve kapitale ne sherbimet publike dhe ne infrastrukture. 

Buxheti 2021 dhe ai afatmesëm bazohen në një kuadër makroekonomik të kujdesshëm dhe realist. 

Politika fiskale do të vijojë të orientohet drejt konsolidimit fiskal për të vijuar trajektoren rritese te 

nivelit te te ardhurave vendore edhe pse ne nje nivel dukshem te zbutur per vete situaten aktuale 

ekonomike. Rritja e te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore  parashikohet të jete ne masen 7% 

pёrgjatё viteve 2021-2023. Me ndryshimet e situatave ekonomike per vitin aktual , rritja e nivelit 

te te ardhurave vendore  parashikohet të jetë në nivelin prej rreth 1.4% në vitin 2021. Objektivi 

tjetër në këtë buxhet, do te jete ai i parashikimit të një niveli të konsiderueshem të investimeve 

publike prej 30 % e Buxhetit. 

Buxheti 2021, ka ne perberjen e tij rreth 73% te ardhurat nga burimet e veta, nga taksat dhe 

tarifat vendore dhe rreth 27% planifikon nga transfertat e pakushtezuara. Parashikimi per vitin e 

ardhshem per më shumë burime , mbeshtetet ne politikat e kompesimit te mungeses se burimeve 

per shkak te krizes me ato burime qe jane potencial i perkohshem per buxhetin e Bashkise. Nje 

nga keto burime eshte taksa e ndikimit ne infrastrukture te cilin e shikojme nje alternative reale 

me peshte te konsiderueshme ne buxhet . Politikat fiskale të cilat do të vazhdojnë të bazohen në 

taksimin e ndershëm ne menyre qe biznset te kontriubijne aq sa ju llogaritet realisht detyrimi, i 

korrektuar kjo shume me masat lehtesuese qe do te ndermerren per bizneset e prekura me shume 

nga kriza e pandemise. Investimevet ne infrastrukturen publike do te sjelle rritje te vleres se 

pronave ne gjithe territorin e Sarandes dhe ne kete menyre edhe “taksa e prones se pasurise se 

paluajtshme” eshte konsideruar nje tjeter potencial real burim te ardhurash ne buxhetin 2021. 

Politikat e pushtetit vendor synojne zgjerimin e bazes se taksueshme duke bere saktesimin e te 

dhenave baze, per llogaritjen e detyrimit fiskal te bizneseve duke dhene mundesine edhe te uljes 
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se cmimit/njesi ne paketen fiskale. Kjo menyre e ndershme taksimi beri qe te ardhurat nga “dhenia 

e hapesirave  publike” te rriteshin me rreth 20% vitin 2020, dhe do te jete nje burim i sigurt te 

ardhurashnga burimet vendore edhe ne vitin 2021.Me keto politika  synojme  përmirësimin e 

administrimit fiskal dhe minimizimin e informalitetit në bizneset. 

Buxheti i Bashkise Sarande për vitin 2021 do te jete ne shumen 1,296,019 mije lek. Te ardhurat 

nga taksat dhe tarifat do të jetë  432,000 mije leke. Transferta e pakushtëzuar e alokuar nga buxheti 

i shtetit për njësitë e vetëqeverisjes vendore, edhe pse ekonomia po kalon veshtiresi ne periudhe 

pandemie,  do të jetë me rritje  rreth 12.5% , ne shumen 145,312 mije lek. Të ardhurat nga 

transferta sektoriale në vitin 2021 do të jenë ne shumen 103,707 mije lek me  rreth 7,871 mije lek 

ose 8% më të larta se në vitin 2020, ku pjese perberese e tij do te jete per here te pare  edhe fondi 

per mbrojtjen civile ne shumen 6,153 mije lek. Te ardhurat si transferta nga FZHR per financimin e 

investimeve publike ne infrastrukture, ujesjelles dhe sektorin e bujqesise eshte parashikuar ne 

shumen 200,000 leke. Fondet per transferat ne individe, si funksione te deleguara jane planifikuar 

ne shumen 225,000 mije lek per vitin 2021. 

Shpenzimet Buxhetore për periudhën 2021-2023 nepermjet plotësimit te programeve të këtij 

buxheti është rezultante  e një konsultimi të gjerë me komunitetin, gjate degjesave publike, 

detyrimisht  te kufizuara, qe organizoi Bashkia. Programi i buxhetit per vitin 2021 është i balancuar, 

përfshin rezervat për rritjen e të ardhurave, financon shpenzimet , mbështet shtresat sociale dhe u 

jep prioritet investimeve. Ai është pjesë e programit afatmesem 2021-2023 dhe pjese e programeve 

dhe premtimeve të qeverisjes vendore, duke ndarë nga ky program ato problematika që u 

vlerësuan si prioritete për t’u realizuar në vitin 2021. 

Buxheti vendor i vitit 2021 konfirmon vazhdimin ne mbeshtetje së Reformës Administrativo-

Territoriale dhe reformave të tjera të decentralizimit. Funksionimi i vetqeverisjes vendore 

mbeshtetet ne zbatimin e  ligjit për financat e vetëqeverisjes vendore; zbatimin e akteve nënligjore 

për menaxhimin e rasteve të vështirësive financiare të njësive të vetëqeverisjes vendore, si dhe 

reformën për taksën e ndërtesave dhe krijimin e kadastrës fiskale. Të gjitha këto dëshmojnë 

vullnetin dhe seriozitetin e Qeverisë për zbatimin e reformës administrative-territoriale.   

 Ne kushte e situates ne krize te ekonomise  per vitin 2021, eshte e nevojshme marrja e masave 

per te qene ne fokus kryesor  konsolidimi i procesit të menaxhimit financiar në nivel vendor në 

funksion të vazhdimit të zbatimit të procesit te decentralizimit fiskal nepermjet: 

- Forcimit të disiplinës financiare, nëpërmjet vendosjes së parimeve, rregullave, 

proceseve dhe procedurave për hartimin, zbatimin dhe kontrollin e buxhetit, duke 

synuar parandalimin e krijimit të detyrimeve të prapambetura (të papaguara). 

- Planifikim dhe buxhetim eficient dhe i mirë-analizuar i shpenzimeve publike me synim rritjen e 

efektivitetit dhe përdorimit me ekonomik të fondeve publike. 
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- Menaxhimi efektiv i të ardhurave vendore si një mënyrë e rëndësishme për të rritur investimet 

dhe në interesin publik; 

- Rritja e parashikueshmërisë, e te ardhuravete vendore si një formë e rëndësishme e 

konsolidimit fiskal; 

Perparesite e Buxhetit 2021 

 

 Konsolidimi i shërbimeve publike: Pastrimi dhe perpunimi i mbetjeve urbane me 

metoda bashkohore dhe me  rezultate ne rritje te cilesise se ajrit dhe te mjedisit, ndricim 

publik ne gjithe territorin e bashkise, shtim te gjelberimit ne te gjitha hapesirat publike. 

 Nxitje e zhvillimit ekonomik për bizneset: Mbeshtetje nepermjet lehtesimit fiskal per 

periudhen, dhe per nivelin e   taksimit per kategorine e hotelerise, marreveshje per 

shtyrje afati per pagesat, ne rastet e veshtiresive financiare per bizneset ne veshtiresi 

financiare. Nepermjet politikave qeveritare lehtesuese, biznesi I vogel tashme ne nje 

fashe shume me te gjere, duke rritur kufirin e xhiros ne 10 mil leke, nuk do te kete me 

barren fiskale te tatimit mbi fitimin. 

 Ndërtimi i infrastrukturës moderne: Infrastruktura rrugore, e ujit, e turizmit dhe 

bujqesise. 

  Politikat sociale: Shërbime shoqërore dhe mbeshtetje financiarepër familjet  në 

nevojë. 

Në kushtet e pazakonta ne te cilat u hartua ky buxhet , dhe ne keto kushte pritet te zbatohet nje 

pjese e vitit , jemi munduar te strukturojme nje buxhet qe jo vetem te tejkaloje veshtiresite dhe 

efektet qe krijon prezenca e pandemise te COVID-19, por edhe te realizojme objektivat e vendosura 

nga pushteti vendor. Shpreh bindjen se ne bashkepunim me ju ky buxhet do të miratohet 

unanimisht nga Këshilli Bashkiak për ti dhënë mundësi administrates vendore që me fillimin e vitit 

të ardhshëm, të implementohet  ne realizimin e objektivave te vendosura, ne menyre te sukseshme. 

Duke ju falenderuar  ! 

 

KRYETAR 

Adrian GURMA 
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  TREGUESIT KRYESOR TË BUXHETIT PËR VITIN 2021 
 

I. Parshikimi i te Ardhurave  
 

Programimi i të ardhurave për vitin 2021, mbështet synimet e objektivave te pushtetit vendor 

nepermjet konsolidimit fiskal, dhe eleminimit te detyrimeve te prapambetura. Programi bazohet 

në përmirësimin e administrimit fiskal nëpërmjet taksimit te ndershem, eleminimin e evazionit 

fiskal, dhe minimizimin e informalitetit në ekonomi, duke mbështetur në këtë mënyrë rritjen e te 

ardhurave ne menyre të qëndrueshme, nëpërmjet nxitjes së aktiviteteve te ekonomise kryesisht 

ne sektorin  e  turizmit. 

Në programimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat  për vitin 2021, janë marrë në konsideratë 

faktorët kryesorë me ndikim në buxhet, përfshirë efektin e politikave makroekonomike, politikat e 

reja fiskale si dhe efektet nga lufta kundër informalitet. Metodologjia e programimit të të 

ardhurave është bazuar në metodat e njohura të programimit, si dhe në analizën e detajuar të 

faktorëve që ndikojnë në secilën taksë dhe tarife.  

Për vitin 2021 nuk janë parashikuar ndryshime themelore ne paketen fiskale. Prioritet do jetë 

zbatimi dhe matja e efekteve të politikave fiskale të miratuara ne 2-3 vitet e fundit, me qëllim 

konsolidimin e sistemit tatimor.  

Parashikimi i të ardhurave sipas zërave; 

Te ardhurat nga burimet vendore per vitin 2021 planifikohet te jene  ne shumen 432,000 mije lek, 

me nje rrijte me te ulet se ajo e planifikuar ne BAM, prej 1.01 % krahasuar me vitin 2020, ku 

perfshihen te ardhurat tatimore ( nga taksat) dhe te ardhurat jotatimore ( nga tarifat per sherbimet 

publike) . 

Te ardhura nga burime qendrore per vitin 2021 si dhe te ardhurat e paperdorura per vitin 2020 

planifikohet te jene 864,019 mije lek ku perfshihen transferta e pakushtezuar, transferta sektoriale 

per funksionet e deleguara , transferta e kushtezuar e destinuar si asistence per shtresat ne nevoje 

si edhe financimet nga FZHR per investime ne infrastrukturen publike vendore. 

 

 

Burimet financiare totale për ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave te 

pushtetit vendor. 

 

Struktura dhe ecuria ne realizimin e burimeve vendore në periudhën afatmesme 2021-2023 

evidenton qartësisht si, trendin pozitiv të tyre ne teresi por edhe, problematikat e luhatjet dhe 
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paqendrueshmerite ne realizimin e parashikimit në periudha e zëra të veçantë. Trajtimi  ne 

periudha afatmesme te ecurise  se realizimit ze per ze  dhe ne total te te ardhurave  ekspozon 

qasjen pozitive të rritjes së peshës specifike të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore në raport 

me peshën që zënë të ardhurat nga transfertat e buxhetit nacional. 

 Ne perberjen e buxhetit te ardhurave totale te Bashkise Sarande, kontriubojne te ardhurat nga; 

 Te ardhurat  nga taksat dhe tarifat vendore jane planifikuar  ne shumen 432,000 mije 

leke, me peshe  prej 34% te totalit te te ardhurave 

 Te ardhura nga transferta e pakushtezuar ne shumen 145,312 mije leke, dhe zene rreth 

10 % te totalit te buxhetit. 

 Te ardhurat nga transferta sektoriale ne shumen 103,707 mije leke, me 8 % ne buxhetin 

total. 

 Te ardhurat transfertat e kushtezuara (Fzhr dhe ndihmat sociale) ne shumen 425,000 

mije leke me  me 32% ne totalin e buxhetit. 

 Te ardhurat e paperdorura nga viti aktual jane parashikuar te jene rreth 190,000 mije 

leke me rreth 16% te totalit te buxhetit. 

Te gjitha kategorite e  mesiperme, pjese perberese e buxhetit  vendor kane tedence rritjeje , edhe 

pse ne nje mase te vogel krahasuar me parashikimin afatmesem 2021-2023.  

Ne zerin  e taksave dhe tarifave vendore ka luhatje  ne realizimin dhe planifikimin e tyre per shkak 

te politikave qendrore dhe situaten ekonomike nacionale, te cilat do te kompesohen me zera dhe 

kategori te tjera te ardhurash me me pak ndikim ne performancen financiare te bizneseve tashme 

me veshtiresi financiare. 

Transferta e pakushtezuar eshte planifikuar  me nje rritje te lehte rreth 1% nga nje vit me pare dhe 

me e ulet se ne buxhetin afatmesem. Kjo per vete situaten e veshtire ekonomike qe po kalon gjithe 

ekonomia kombetare. 

Transferta sektoriale gjithashtu ka nje rritje te lehte prej 1% nga nje vit me pare, te cilat do te 

shkojne ne mbeshtetje te sektorit te arsimit, me punonjes ndihmes shtese per personat me aftesi 

ndryshe ne arsimin parashkollor. 

Te ardhurat nga FZHR jane pothuajse ne te njejtat nivele me nje vit me pare.Kjo shume perfshin dy 

projekte te miratuara per financim dhe jane ne procesin e zbatimit. 

Te ardhurat e paperdorura  jane gjithashtu te ardhura, pothuajse ne nivel me te ulet se nje vit me 

pare. Ketu ka ndikim edhe faturat e palikujduara qe krijohen nga mbyllja e aktivitetit te thesarit me 

heret se fundi i vitit fiskal. 
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 I.1 Te ardhurat  nga burimet e veta vendore. 

 
Të ardhurat nga burimet e veta vendore jane thelbesore ne një qeverisje vendore të suksesshme, 

per jetese me standarte dhe nivel ekonomik te kenaqshmem  per banoret  e Bashkise Sarande. Me 

tedence ne rritje nga viti ne vit  dhe perberje rreth 77% te buxhetit nga te ardhurat e veta dhe 

transferta e pakushtezuar, kjo kategori te ardhurash perben kategorine me te rendesishme dhe te 

qendrushme ne buxhetin e pushtetit vendor e cila kontribon ne menyre dominante te realizimin e 

objektivave  dhe detyrimeve vendore. Në fund të vitit 2020, realizimi i planit te buxhetit nga të 

ardhurat nga burimet e veta vendore (taksa dhe tarifa vendore, veprimtari me asete dhe të tjera) 

pritet te realizohet ne masen prej rreth 91%  te planifikimit vjetor dhe mbi kete realizim eshte 

bazuar edhe planifikimi per vitin e ardhshem. 

 Planifikimi behet ne zbatim te ligjit 68/2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore,mbeshtetur ne 

paketen fiskale per vitit 2021, e cila permban llojin e taksave, tarifave, bazen e taksueshme, 

kategorite e bizneseve dhe kestet e pagesave pergjate gjithe vitit, si dhe menyren e vjeljes se tyre. 

Të ardhurat vendore janë parashikuar duke u bazuar në analizën e trendit historik të  grupeve 

kryesore, për një periudhë afat mesme. Ky parashikim është korrektuar me efektet e faktorëve të 

tjerë të jashtëm për secilën taksë. E njëjta procedurë është ndjekur edhe për të ardhurat nga 

tatimet, duke marrë për bazë modelin të projeksionit të të ardhurave të pritshme si dhe faktorët e 

jashtem per cdo takse. 

Faktorët e jashtëm të marrë në konsideratë të cilët ndikojnë në parashikimin e  të ardhurave për 

vitin 2021 janë: 

 

 Situata Makroekonomike. Duke qene se buxheti qendror luan nje rol te rendesishem ne 

buxhetin lokal, nepermjet alokimit te fondeve per veprimtari te caktuar te ekonomise 

vendore, nje tkurrje e ekononise kombetare sikunder ka ndodhur ne vitin aktual ndikon ne 

menyre te pashmangshme edhe ne buxhetin vendor. 

 

 Politikat fiskale. Per vitin 2021 nuk jane bere ndryshime thelbesore ne politikat fiskale. Ne 

paketen fiskale qendrore, do te behet rritja e nivelit te xhiros te biznesit te vogel dhe do te 

hiqet tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per kete biznes. Kjo do te ndikoje ne uljen e te ardhurave 

te planifikuara ne buxhet per kete kategori  te ardhurash. 
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Tabela 1.   Te ardhurat nga burimet e veta vendore  

nr Te ardhurat vendore Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

1 Nga burimet e veta vendore 405,850 426,500 432,000 

- Te ardhura tatimore-taksat 265,350 272,500 284,500 

- Te ardhura 
 jotatimore -tarifat 

140,500 154,000 147,500 

2 Te ardhura te trasheguara nga viti i 
meparshem 

230,000 222,105 190,000 

3 Te ardhura  nga burime qendrore 226,656 231,120 249,019 

- Transferta e pakushtezuar 125,697 129,131 145,312 

- Transferta e pakushtezuar sektoriale 100,959 101,989 103,707 

  Totali 862,506 879,725 871,019 

 

Sipas kategorive përbërëse, performanca pozitive e të ardhurave nga burime të veta totale është 

përcaktuar kryesisht nga kontributi i të ardhurave nga taksat vendore me rreth 66% te totalit te te 

ardhurave te veta me nje rritje nga e njejta periudhe e vitit te kaluar me 1.2 % me nje vlere me 

vetem 5,500 mije leke. Të ardhurat nga tarifat vijojnë të jene nje kontribuese pozitive në ecurinë 

e përgjithshme të të ardhurave vendore me rreth 34% te strukures vendore. Me nje ndryshim nga 

vitet paraardhese ku kurba ka vijuar qendrueshmeri ne rritje, parashikimi per vitin 2021 e te 

ardhurave nga tarifat vendore  eshte ne ulje me rreth  5%  me nje vlere prej  6,500 mije leke te 

munguara ne buxhet. Kjo per arsye te politikave lehtesuese per bizneset ne tarifen e pastrimit e 

cila do te vleje vetem per periudhen e pandemise se covid -19.  Ne ulje jane edhe te ardhurat e 

paperdorura te cilat  jane ulur me 32,105 mije lek e shoqeruar kjo edhe me ulje te borxheve te 

trasheguara nga reforma territorial , si edhe faturave te palikujduara te vitit ushtrimor aktual. 

Grafiku 1. Kontributi sipas kategorive  ne te ardhurat ne 000/leke 
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I.1.1 Taksat vendore  

Taksimi  per bizneset per taksat vendore behet ne zbatim te Ligji nr. 9632, date 30.10.2006 “ per 

sistemin e taksave vendore”, jane  burimin kryesor te te ardhurave te bashkise me 58% peshe ne 

strukturen e te ardhurave te veta, parashikohen te jene 251,000 mije lek  me nje rritje prej 12,000 

mije lek dhe me rreth 1.1%  krahasimisht me planin e nje viti me pare.  

Taksat me kontribut me te larte ne kete kategori  jane; 

 

   Taksa mbi pasuritë e paluajtshme dhe transaksionet e kryera mbi to, përbën një burim 

të rendesishem dhe të qëndrueshëm të ardhurash për buxhetin vendor.  Në terma strukturorë, të 

ardhurat nga taksa mbi ndërtesat zënë peshën më të madhe në totalin nga të ardhurat nga taksa mbi 

pasurinë e paluajtshme (62.5%). Per vitin 2021 parashikimi per kete kategori nuk ka ndryshuar me 

99,000 leke. Ne strukturen e te ardhurave kjo takse  ze peshen prej 39,4% te totalit te taksave dhe 

22.9% te totalit te te ardhurave vendore. 

a)Te ardhurat nga taksa mbi ndertesat 

Taksa mbi ndertesat ze peshen me te madhe ne kete kategori taksash reth 91 % te taksat mbi 

pasurine e paluajtshme. Planifikimi i te ardhurave prej 90,000 mije  lek, per vitin 2021 eshte bere 

duke u bazuar ne pandryshushmerine e nivelit te kesaj takse per kete vit. Siperfaqja e ndertesave 

te banimit qe do te taksohet parashikohet rreth 1,396,896 m². Taksa e nderteses per biznese ka 

per baze ndertesat ne meter katror te ndertesave qe perdoren per biznese. Per vitin 2021 do te 

taksohen rreth 2,689  ndertesa biznesi me rreth 298,719 m², te dhena keto te marra nga 

verifikimet ne terren dhe vetedeklarimet dhe qe me kalimin e kohes do te kete korrektime me 

kadrasten fiskale. Ne ate moment do te behet edhe ndryshimi ne rritje ne planifikimin e te 

ardhurave. Përdorimi si agjent tatimor i ndërmarrjeve të UK-ve duket të ketë dhënë rezultate pozitive 

në periudhën e konsideruar dhe pritet te japi rezultate edhe me pozitive ne te ardhmen. 

 

b)Te ardhurat nga taksa mbi token bujqesore. 

Te ardhurat nga taksa mbi token bujqesore zene nje vend te moderuar me vetem 6 % te kesaj 

kategorie takse. Kjo takse administrohet nga Bashkia  ka per baze siperfaqen e tokes bujqesore , 

ne hektar ne pronesi ose ne perdorim nga fermeret. Per vitin 2021 planifikimin i te ardhurave me 

vlere 6,000 mije lek eshte bere duke u bazuar ne kapacietin aktual te siperfaqeve te tokave 

bujqesore ne pronesi te fermereve ne territorin e bashkise dhe njesise administrative. Kapaciteti 

aktual  total i siperfaqes se taksueshme te tokes bujqesore eshte rreth 1,603 ha. Fakti qe jo e 

gjithe siperfaqja eshte e shfrytezuar dhe e zhvilluar e ben jo pak te veshtire mbledhjen e kesaj 

takse e cila ne 40% te vleres se saj duhet te kthehet ne investim ne infrastrukturen bujqesore. 

c)Te ardhurat nga taksa e truallit:  

Te ardhurat nga taksa e truallit eshte relativisht nje takse e re, e aplikueshme per trojet me 

destinacion ndertimin dhe zhvillimin urban, me pronar individin. Kjo takse u vendos per here te 

pare  ne paketen fiskale 2016 dhe me nje perllogaritje fillestare eshte planifikuar 3,000 mije lek. 
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Realizimi i te ardhurave nga kjo takse eshte ne nivele te uleta , dhe per kete arsye parashikimi 

per vitin e ardhshem eshte lene ne te njejtat nivele dhe administrata do te kete objektiv per ta 

faturuar dhe finalizuar me arketimin e plote te shumes. 

 Taksa  e ndikimit ne infrastrukture ka pasur tedence ne rritje me ritme te pershpejtuara nga viti 

ne vit Per vitin 2020 realizimi i saj ka qene me i larte se rreth 35% mbi planin, dhe mbi bazen e ketij 

realizimi eshte bere edhe planifikimi per vitin 2021 ne shumen 73,000 mije leke, me I larte se nje 

vit me pare me rreth 13,000 mije leke dhe me 21,6%  me i larte se nje vit me pare. 

 Taksa per zenien e hapesirave publike, kryesisht per hapesirat e plazheve, eshte realizuar 

ne masen   rreth 45% mbi parashikimin  per  vitin 2020, dhe duke u bazuar ne kete realizim u be 

planifikimi ne shumen 51,000 mije lek me nje rritje prej 11,000 mije lek  ose me 27% me shume ne 

parashikimin e vitit 2021. Kjo rritje vjes pas ndryshimit te metodologjise se llogaritjes  te hapesirave 

te taksueshme plazheve si edhe zgjerimit te hartes te hapesirave te disponueshme per plazhe nga 

Agjensia Kombetar e Bregdetit, nepermjet nje procesi te plote strukturimi dhe saktesimi e 

siperfaqeve. 

           Taksa per sherbimin hotelier , eshte parashikuar ne te njejtin nivel me  vitin 2020 ne shumen 

24,000 mije lek, edhe pse kategoria e biznesit te hotelerise eshte kategoria me e prekur ne sektorin 

e turizmit nga kriza e  covid -19. Per te njejten arsye realizimi i parashikimit per vitin 2020 eshte ne 

nivele poshte parashikimeve, por me pritshmeri per  nje sezon me te suksesshem per vitin 2021  si 

edhe nje disiplinim ne deklarimin me te sakte xhiros nga ana e bizneseve, parashikimi per vitin e 

ardhshem do te jete objektiv. Hoteleria ne territorin e Bashkise ka nje kapacitet prej rreth 3,600 

dhomash ne shfrytezim me rreth 7,850 shterter. 

 Të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël eshte parashikuar ne vleren 

1,000 mije leke me nje renie te konsiderueshme me rreth 77% ne shumen prej 12,000 mije lek  per 

vitin 2021. Në terma afatgjatë dhe në vijim të ndryshimeve të kufirit te xhiros per bizneset e vogla 

me TVSH prej Janarit 2021 dhe heqjes se tatimit mbi fitimin per keto kategori biznesesh, pritet qe 

te kurba e te ardhurave nga ky burim te jete ne ulje. 

 

 Te ardhurat nga taksat e ndara(grantet) 

a)Te ardhurat nga Taksa  mbi kalimin e te drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme. 

Kjo takse administrohet nga Agjensia Shteterore e Kadastres. Taksa me nivelet e vendosura ne 

Ligjin Nr. 9632 paguhet para kryerjes se rregjistrimit qe kalon te drejten e pronesise mbi pasurine 

e paluajtshmedhe vendoset per ndertesat dhe te gjitha pasurite  nga ASHK, te cilat ne rolin e 

agjentit tatimor perfitojne 3% se shumes se arketuar. 

Planifikimi prej 8,500 mije lek eshte bere duke pasur parasysh ecurine e  realizimit te kesaj takse 

vit pas viti. 

             b)Te ardhurat nga Taksa e regjistrimit te mjeteve te perdorura 

       Bazuar ne ligjin nr. 997 dt.28.07.2008 “Per taksat kombetare” te ndryshuar percaktohet 

administrimi i  takses ku pas arketimit nga Drejtoria e Pergjithshme e Transporteve Rugore ne rolin 
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e agjentit tatimor, dhe pasi arketon detyrimin nga pronari i mjetit ne vleren e takses per 

automjetit, ne baze te numrit te mjeteve kalon 18% te shumes ne llogari te bashkise Sarande. 

Planifikimi i pandryshuar prej 19,000 mije lek behet me te dhenat e marra  nga agjenti tatimor i 

cili bazohet ne te dhenat e  regjistruara per nivelet e taksave dhe numrin e automjeteve. 

 

c)Te ardhurat nga Taksa e tabeles 

 

Taksa e tabeles aplikohet per tre lloje tabelash, te percaktuara sipas qellimit te perdorimit dhe nga 

menyra e vendosjes se tyre: 

- Tabela per qellime identifikimi, qe jane brenda territorit ose ne trup te biznesit. 

- Tabela per qellime reklamimi, qe nuk jane brenda territorit ose ne trup te biznesit. 

- Tabela per qellime ekspozimi,  me karakter te perkohshem. 

       
Tabela.2 te ardhurat nga taksat 

 

  Llojet e te ardhurave  Viti 2018   Viti 2019   Viti 2020   Viti 
2021  

A Te Ardhura nga taksat 249,350 265,350 272,500 284,500 

A.1 Te ardhura nga taksat lokale 212,000 231,500 239,000 251,000 

  Taksa vendore mbi Biznesin e vogel 7,000 7,500 13,000 1,000 

1 Taksa vendore mbi pasurine e paluajtshme 94,000 99,000 99,000 99,000 

  a Taksa mbi ndertesen 85,000 90,000 90,000 90,000 

  b Taksa mbi token bujqesore 6,000 6,000 6,000 6,000 

  c Taksa mbi truallin 3,000 3,000 3,000 3,000 

2 Taksa vendore per sherbimin hotelier 20,000 23,000 24,000 24,000 

3 Taksa per ndikim ne infrastrukture per ndertimet e reja 48,000 59,000 60,000 73,000 

4 Taksa e tabeles 3,000 3,000 3,000 3,000 

5 Taksa per zenie hapesire publike 40,000 40,000 40,000 51,000 

A.2 Te ardhura nga taksat e ndara 37,350 33,850 33,500 33,500 

1 Taksa mbi kalimin e te drejtes se pasurise 10,500 8,500 8,500 8,500 

2 Taksa vjetore te mjeteve te perdorura 20,500 19,000 19,000 19,000 

3 Taksa mbi te ardhurat personale 350 350 - - 

4 Taksa per zenie hapesire publike per reklama 6,000 6,000 6,000 6,000 
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Grafik 2. Të ardhurat nga taksat vendore sipas zërave kryesorë nder vite  ne 000/leke 

 

- Kontributin e seiciles nga taksave ne totalin e buxhetit ne krahun e te ardhurave paraqitet si me 

poshte: 

Grafiku 3.  Ndikimi i cdo takse ne strukturen e pergjithshme ne %. 

 

 
 

I.1.2 Tarifat vendore  

 

Sipas ligjit 139/2015 “Per veteqeverisjen Vendore” Bashkite krijojne te ardhura nga tarifat vendore 

per sherbimet publike qe ato ofrojne; te drejten e perdorimit te pronave publike, dhenien e 

lishensave, lejeve, autorizimeve dhe leshimeve te dokumentave te tjera per te cilat kane autoritet 
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te plote. Bashkite vendosin vete per nivelin, menyren e mbledhjes dhe te administrimit te tarifave 

vendore ne perputhje me politikat dhe parimet e pergjithshme te percaktuara ne ligj. 

 

Tabelë 3. Të ardhura nga tarifa vendore sipas kategorive (në 000/ lekë) 

 

Kategorite e tarifave Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 Pesha ndaj 
totalit 

Tarifë pastrimi dhe menaxhim 
mbetjesh 

65,000 68,000 73,000 56% 

Tarifa për ndriçimin publik 15,000 15,000 15,000 11% 

Tarifa për gjelbërimin 5,000 7,000 7,000 5% 

Të ardhura nga tarifat e 
shërbimeve administrative 

28,500 36,500 24,000 20% 

Tarifa te tjera 11,000 11,000 10,500 8% 

Totali 124,500 137,500 129,500 100% 

 

 

    Të ardhurat nga tarifat vendore përfaqësojnë një burim të rëndësishëm të ardhurash në buxhetin 

vendor. Ndaj   totalit të të ardhurave vendore, të ardhurat nga tarifat zënë një peshë prej 30 %,  

dhe përfaqësojnë një kategori të ardhurash mbi të cilat bashkia kanë të drejta të plota 

vendimmarrje. Në përgjithësi, të ardhurat nga tarifat vendore paraqesin prirje rritëse nga viti në 

vit, diktuar deri diku edhe nga roli i UK si agjentë tatimor i Bashkise.  

 

 Grafiku 4 .    Performanca e zërave kryesorë të tarifave vendore   ne 000/leke 

 
 

    Te ardhurat nga tarifat e sherbimeve publike 

 

      Parashikimi buxhetor per vitin 2021 nga tarifat vendore eshte ne vleren 129,500 mije leke  me nje 

renie prej rreth 8,000 mije leke, dhe me rreth 6,35% me pak te ardhura nga nje vit me pare. Nje 
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nga zerat e parashikuar me ujle ne buxhet eshte sherbime administrative me pagese, te cilat kane 

zevendesuar sherbimet ne sportel me sherbimet on line. Te ardhurat e munguara nga tarifat do te 

kompesohen nga te ardhurat e tjeta vendore ne menyre qe te sigurohet financimi per te gjitha 

sherbimet publike ne kosto te plote . 

        Të ardhurat nga tarifat e shërbimeve publike ,menaxhimi i mbetjeve, eshte parashikuar me 73,000 

mije lek me nje rritje prej rreth 7,7% ne krahasim me nje vit me pare . Kjo rritje nuk ka ardhur si 

pasoje e rritjes ne paketen fiskale te nivelit te tarifave, perkundrazi per kategorine e bizneseve te 

hotelerive tarifa e sherbimit eshte ulur krahasimisht me vitin 2020. Kjo ulje do te zgjase pergjate  

periudhes se pandemise per lehtesim fiskal te bizneseve qe lidhen me sektorin e turizmit, te cilat 

jane edhe me te ekspozuarat nga ndikimi i recesionit ekonomik global  per vitet 2020-2021. Per te 

kompesuar kete boshllek  ne te ardhurat vjetore vemendja  do te perqendrohet ne mbledhjen e 

detyrimeve ekzistuese, por edhe ne eleminimin e  informalitetit te mundshem. 

        Te ardhurat nga tarifat e gjelberimit  jane planifikuar ne te njejtat parametra me nje vit me pare 

me shumen 7,000 mije leke. 

        Te ardhurat nga tarifat e ndricimit publik jane planifikuar ne  shumen prej rreth 15,000 mije  lekë,  

në te njejtat nivele te nje viti me pare , parashikim ky i bazuar si ne pritshmerine e realizimit te 

planit 2020, ashtu edhe ne pandryshueshmerine e tarifave te ndiçimit publik per vitin 2021, edhe 

pse shpenzimet dhe investimet ne ndricimin publik jane gjithnje e ne rritje per vete shtrirjen 

gjeografike ne zgjerim te territorit te Bashkise nga ndertimet e reja. 

Te ardhurat nga tarifat e sherbimeve publike per pastrimin e largimin e mbetjeve gjelberimin dhe   

ndricimin publik shlyhen ne baze mujore se bashku me faturen e sherbimit te furnizimit me uje tek 

Ndermarja e Ujesjelles Kanalizimeve sh.a Sarande , ne cilesine e  agjentit tatimor. 

        Tarifat per sherbimet administrative jane parashikuar ne shumen 24,000 mije lek. Krahasuar me 

nje vit me pare parashikimi eshte ne ulje prej rreth 12,500 mije lek. Parashikimi per  vitin 2021 ne 

ulje vjen si pasoje e reduktimit te sherbimeve drejtperdrejt ne sportel dhe me pagese, duke u 

zevendesuar me sherbimet  ne e-albania.           

Tarifa e parkimit per mjetet e lishensuara dhe vendparkimet publike eshte planifikuar ne te njejten      

shume me nje vit me pare 2,500 mije leke e pandryshuar nga buxheti i vitit paraardhes. Me nje 

peshe prej  6.8% ne totalin e sherbimeve administrative, vlera per nje parkim te rezervuar vjetore 

eshte e pandryshuar edhe per kete vit. 

Tabela 4. Të ardhurat totale vendore sipas kategorive (në 000/ lekë) 

Nr Te ardhura nga burimet e veta vendore Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

1 Te ardhura nga taksat 231,500 239,000 251,000 

2 Te ardhura nga taksat e ndara 33,850 33,500 33,500 

3 Te ardhura nga tarifat 126,000 137,500 129,500 

4 Te ardhura te tjera 14,500 16,500 18,000 
 

Totali 405,850 426,500 432,000 
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Grafiku 5 . Paraqitja grafike e perberjes te te ardhurave vendore ne 000/leke 

 

 
              

1.1.3 Te ardhura te tjera. 

 

   Te ardhura nga dhenia me qera e aseteve ne pronesi te Bashkise. 

Ne buxhetin 2021 te ardhurat nga ky burim eshte parashikuar ne shumen 5,000 mije leke, me nje 

ulje me rreth 4,000 mije leke. Parashikimi ne kete shume behet duke u bazuar ne realizimin e 

qendrueshem ne ulje, per arsye se nje pjese e mire e pronave te dhena me qera nder vite nuk jane 

dhene serish per arsye te mungeses se certifikates se pronesise nga ana e Bashkise.  

Peshen kryesore ne kete kategori te ardhurash e ze qerate nga ndertesat ne pronesi te Bashkise 

me 41.8 %  te totalit. Bazuar ne VKM nr 529/2014, date” Per percaktimin e kritereve, te procedures 

dhe menyres se dhenies me qera, enfiteoze apo kontratat e tjera te pasurise shteterore” i 

ndryshuar. Pasurite qe jepen me qera jane ndertesat, trualli i lire. Perllogaritja e  ketij parashikimi 

behet mbi kontratat e lidhura ndermjet bashkise dhe qeramarresve. 

Te ardhurat nga shitja e trojeve. 

Ne zbatim te VKM ne 329/2019 per shitjen e trojeve  nga Bashkite eshte parashikuar ne buxhet 

shuma prej 4,000 mije lek .Ky parashikim eshte me rezerva , por ne varesi te ecjes se procedures 

se rregjistrimit te trojeve, te ardhurat nga pagesat e trojeve te papaguara nder vite pritet te jete 

edhe me I larte. 

Te ardhura nga financim projektesh me BE 

Per vitin 2021 do te finalizohet projekti per rehabilitimin e qendres ditore  te femijeve me aftesi 

ndryshe i financuar nga projektet e BE , ne shumen rreth 6,000 mije leke.  
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1.2 Te ardhura nga Buxheti i Shtetit 

Te ardhurat nga buxheti I shtetit alokohen ne formen e transfertes se pakushtëzuar, transfertes 

sektoriale, transfertes se kushtezuar dhe granteve per investime. Transfertat nacionale perbejne 

një burim financiar thelbësor në përmbushje të funksioneve ekskluzive të bashkise, duke synuar 

mbylljen e hendekut negativ midis nevojës për shpenzime dhe kapacitetit fiskal. Perllogaritja e 

transfertes se pakushtezuar behet specifikisht per cdo bashki duke marre per baze faktoret popullsi 

dhe kapacitetin fiskal, nga Ministria e Financave. 

Tabela 5. Te ardhurat nga burimet qendrore 

 

Nr Te ardhurat nga burimet qendrore Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

1 Transferta e pakushtezuar 125,697 129,131 145,312 

2 Transferta e pakushtezuar sektoriale 100,959 101,989 103,707 

3 Transferta e kushtezuar 215,000 215,000 225,000 

4 Grande qeveritare per investime 165,000 200,000 200,000 

  Totali 646,120 646,120 674,019 

 

1.2.1 Të ardhurat nga transferta e pakushtezuar per vitin 2021 nga Buxheti  nacional eshte alokuar 

ne shumen 145,312 mije lek me nje rritje prej 12,5% me e larte se shuma e parashikuar ne PBA 

2021-2023 edhe pse nen ndikimin negative te efektit te COVID-19. Transferta eshte e ardhura nga 

qeverisja qendrore per Bashkine, per te financuar funksione te qeverisjes vendore qe nuk mund 

te mbulohen nga te ardhurat e veta.  

   

1.2.2 Te ardhurat nga transferta e kushtezuar sektoriale  jane te ardhura nga buxheti i 

shtetit per te financuar funksionet e deleguara te njesive te varesi te bashkise qe prej 

bashkimit territorial ne vitin 2015 me strukturen 112 punonjes gjithesej. Kjo 

transferte financon kryesisht shpenzimet per paga dhe sigurimet shoqerore per 

sektorin e arsimit, dhe nje pjese te shpenzimeve operative te sektoreve te tjere, pjese 

te kasaj transferte ne shumen 103,707 mije lek. 

1.2.3 Kopetencat dhe detyrimet gradualisht po i kalojne bashkise, duke bere qe nje pjese 

e kerkesave per fonde qe duhen per plotesimin e funksioneve te tyre, ti ngarkohen 

buxhetit vendor. 

- Konviktet e arsimit parauniversitar. Per vitin 2021 nga buxheti i shtetit eshte planifikuar 

per shpenzimet per pagat, sigurimet shoqerore dhe shpenzimet operative dhe investime 

ne vleren 18,371 mije leke. Standartet dhe kriteret e sherbimit do te kryhen ne perputhje 

me kuadrin ligjor ne fuqi. 

- Sherbimi per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimi (PMNZSH).Ne transferten e planifikuar per 

vitin 2021, jane fondet per PMNZSH. Ne kete fond bejne pjese fondi i pagave, sigurimeve  

shoqerore si dhe fondi per shpenzimet operative. Standartet e ofrimit te sherbimeve do te  

behen ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi. Shuma e planifikuar per kete funksion eshte 
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18,268 mije lek. Nga buxheti i bashkise me te ardhurat e veta mbulohen edhe nevoja 

shtese te domosdoshme per kete sektor. 

 

- Personeli mesimor dhe personeli mbeshtetes ne arsimin parashkollor dhe personeli 

mbeshtetes ne arsimin parauniversitar. Ne transferten sektoriale te vitit 2021, jane 

parashikuar  fondet per personelin arsimor dhe ate ndihmes per arsimin parashkollor si 

dhe per personelin ndihmes per arsimin parauniversitar me perjashtim te arsimit te 

mesem profesional. Parashikimi i fondeve per kete vit jane ne shumen 58,026 mije leke. 

Fondet e alokuara per kete program jane te destinuara per pagat dhe sigurimet shoqerore. 

 

- Administrimi i pyjeve 

Ne transferten e pakushtezuar sektoriale te vitit 2021, jane fondet per Sherbimin pyjor. Ne 

kete fond bejne pjese fondi i pagave, sig. shoqerore si dhe fondi per shpenzimet operative. 

Standartet e ofrimit te sherbimeve do te  behen ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi. 

Shuma e planifikuar per kete funksion eshte 2,372 mije lek. 

 

- Ujitja dhe Kullimi 

Ne transferten e pakushtezuar sektoriale te vitit 2021, perfshihen edhe  fondet per Ujitjen 

dhe Kullimin. Ne kete fond bejne pjese fondi i pagave, sig. shoqerore si dhe fondi per 

shpenzimet operative.Standartet e ofrimit te sherbimeve do te  behen ne perputhje me 

kuadrin ligjor ne fuqi.Shuma e planifikuar per kete funksion eshte 6,323 mije lek 

 

      1.2.3 -Transferta e Kushtezuar  

Transferta e kushtezuar perbehet prej; 

- Funksionit te deleguar per sherbimin e Gjendjescivile, 3,721 mije leke, Qendres 

Kombetare te Biznesit 1,930 mije lek, fondet per mbeshtetje ekonomike per familjet 

ne nevoje dhe personat me aftesi te kufizuar 225,000  mije lek me nje rritje ne 

shumen prej 10,000 mije lek per vitin 2021.  

- Financimet e deleguara per investime. 

 

Bashkia ka perfituar edhe perfiton fonde nga buxheti i shtetit nepermjet instrumentit te saj, Fondit 

Shqiptar te Zhvillimit per  projekteve te aplikuara nga ana e bashkise sipas prioriteteve. Ne pritje 

per financim te projekteve te miratuara, por edhe duke marre ne konsiderate situaten e veshtire 

ekonomike ne te cilen ndodhet vendi, per vitin 2021 jane parashikuar 200,000 mije leke per dy 

projekte te miratuara per financim. Keto dy  projekteve do te jene per permiresimin e 

infrastruktures ne sektorin e bujqesise dhe ate te ujesjellesit ne Njesine Administrative Ksamil. 
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Grafiku 6. Struktura e te ardhurave me burime nga buxheti i shtetit 

 

 
 

 

Totali i te Ardhurave ne Buxhetin 2021 

 

Tabela.6  Struktura e totalit te te Ardhurave Vendore. 

 
Nr 

 
Emertimi  

 
viti 2019 

 
viti 2020 

 
Struktura 

 
viti 2021 

1 Te ardhurat nga taksat dhe tarifat 405,850 426,500 35% 432,000 

2 Transferta e pakushtezuar 125,697 129,131 11% 145,312 

3 Transferta specifike 100,959 101,989 8% 103,707 

4 Transferta nga FZHR per investime 215,000 215,000 14% 200,000 

5 Transferta e kushtezuar per ndihma 165,000 200,000 17% 225,000 

6  Te ardhura te paperdorura 230,000 222,105 15% 190,000 

  Shuma 1,242,506 1,294,725 100% 1,296,019 

 

Ne strukturen e te ardhurave ne totale te Buxhetit te Bashkise Sarande per vitin 2021, peshen 

kryesore e zene te ardhurat nga taksat dhe tarifat me 35% te totalit.Te ardhurat nga transfertat 

e pakushtezuara gjithashtu jane nje perberje gjithashtu e rendesishme per funksionimine pushtetit 

vendor me 18% te totalit te buxhetit. Te ardhurat me destinacion gjithashtu jane pjese e 

rendesishme e buxhetit, edhe pse si funksione te deleguara, me 32% te totalit. Te ardhurat e 

paperdorura kane nje rol te rendesishme per fillim vitin e ardhshem, dhe ne shlyerjen e faturave 

te prapambetura te cilat nuk mundin te likujdohen brenda vitit dhe jane pjese perberese e ketij 
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fondi ze 15% te totalit per periudhen ne fjale. Ky ze ne buxhet per arsyen e munges se zbatimit 

korrekt  te buxhetit ne vitet e meparshme ka sjelle nje paqendrueshmeri ne te ardhurat ne 

dispozicion per vitin aktual edhe ne vazhdim derisa efekti te zvogelohet ne domosdoshmerine e 

tyre. Per vitin aktual keto te ardhura jane ne renie ne shumen prej 32,105 mije leke te cilat do te 

ndikojne edhe ne parashikimin e fondeve per projektet e investimeve publike. 

 

Grafiku 7. Struktura e totalit te te Ardhurave Vendore 

 
  

 Baza e taksueshme per kategorite e taksave dhe tarifave vendore 

Baza e taksueshme per kategorine  e taksave dhe tarifave vendore jane bizneset, familiaret dhe 

institucionet. Peshen me te madhe e mbajne familjaret te cilet perbejne rreth 83.2 % te 

taksapaguesve dhe me pas vjen biznesi i vogel me 16.8 % te totalit te te ardhurave. Me poshte 

paraqiten kategorite e taksapaguesve te ndara sipas lagjeve dhe njesive administrative. 

 

      Tabela 7. Kapaciteti i bizneseve te vegjel sipas numrit. 

Kapaciteti i taksapaguesve sipas grupimeve (numri) 

Nr Bashkia Sarande Totali Familjet Biznes i 
vogel 

Biznes i 
madh 

Institucione 

1 NjA Sarande 16,166 13,751 2,073 326 18 

  Lagjia 1 3,501 2,688 663 146 4 

  Lagjia 2 1,732 1,338 347 43 4 

  Lagjia 3 2,314 1,703 574 34 6 

  Lagjia 4 4,640 4,217 350 69 4 

  Lagjia 5 3,979 3,805 139 35   

2 NjA te tjera 2,533 1,892 622 19   

  Nj.A Ksamil 2,533 1,892 622 21   

  TOTALI 18,699 15,643 2,695 349 18 

 

405,850 
426,500 432,000 

226,656 231,120 249,019 

380,000 
415,000 425,000 

200,000 
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190,000 
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Te ardhura nga burimet e veta Transferta e pakushtezuar dhe specifike

Transferta per investime dhe ndihma Te ardhura te paperdorura
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Perqendrimi i bizneseve eshte  kryesisht, ne zonat urbane ne Sarande dhe njesine administrative 

Ksamil. Veçoria e bizneseve qe operojne ne gjithe territorin e bashkise  eshte perqendrimi i larte i 

aktivitetit te tyre  per periudha sezonale, dhe kjo dukuri sjell veshtiresi ne saktesine e te dhenave 

baze per evidentimin e  bizneseve, duke u bere edhe nje faktor i mundshem informaliteti. 

 

Grafiku 8.  Struktura e perberjes se bazes se taksueshme  

 
   

  Te dhenat sipas numrit te bizneseve dhe objektit aktivitetit qe kryejne. Bazuar ne perqindjen me 

te larte te bizneseve  ne Sarande  jane me objektin “tregeti dhe sherbime”, me 76,5% te totalit 

“ambulantet” me 14,5%  ,” profesionet e lira” me 5% dhe  “prodhuesit” me perqindjen me te ulet  

te totalit te bizneseve prej 4%  te totalit te bizneseve.   

 

   Tabela 8. Kapaciteti i bizneseve te vegjel sipas natyres 
       

Kapaciteti i bizneseve te vegjel sipas natyres (numri) 

Nr 
Bashkia 
Sarande  biznesi i  vogel 

Nga kjo 

Njesi tregetare 
dhe sherbimi Njesi prodhimi 

Profesione te 
lira Ambulante 

1 NjA sarande 2013 1481 84 113 335 

  Lagjia 1 665 240 17 77   329 

  Lagjia 2 347 315 15 17   

  Lagjia 3 546 481 11 34 45 

  Lagjia 4 350 326 17 7   

  Lagjia 5 139 125 13 1   

2 Nj.A te tjera 622 565 35 4 18 

  Nj.A Ksamil 622 565 35 4 18 

  TOTALI 2695 2055 108 140 392 
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2. Parashikimet e Shpenzimeve  vendore 2021 

 
Përdorimi i burimeve financiare në dispozicion, përbën shtyllen tjetër të rëndësishme në 

menaxhimin financiar publik vendor. Ne buxhetin e  vitit 2021, Bashkia  Sarande  kanalizon rreth 

69% të burimeve financiare totale për mbulimin e shpenzimeve korrente dhe rreth 31% për 

shpenzime kapitale.  

 

Parashikimi i buxhetimit te totalit te kerkesave buxhetore te Bashkise Sarande per funksionimin e 

pushtetit vendor, paraqet nje panoramë të përgjithshme mbi mënyrën se si do te  shpenzohen 

fondet  në dispozicion:  

 sipas burimit të financimit,  

 sipas kategorizimit te natyrës ekonomike (paga dhe sigurime shoqërore, shpenzime 

operative dhe investime) dhe 

  sipas funksioneve të programeve te qeverisjes lokale  (arsim, sherbime publike, kulture, 

etj.).  

 

Per vitin 2021 ne total,  fondet e parashikuara ne dispozicion  te funksioneve te Bashkise jane  

1,296,019 mije leke, shifer kjo  pothuajse e njejte me  buxhetin e nje viti me pare. 

- Përfshire te ardhurat e trasheguara, shpenzimet e planifikuara nga te ardhurat e veta dhe 

transfertat e pakushtezuara per vitin 2021 jane ne renie  me  rreth 25,424 mije leke, ose 3.2 

% më pak se e njëjta periudhë e një viti më parë.  

- Shpenzimet totale buxhetore te planifikuara perfshire  fondet e kushtezuara jane 

parashikuar 13,706 mije leke me pak me 1%  krahasuar me nje vit me pare. 

Totali i shpenzimeve publike për vitin 2021 nga te ardhurat vendore ,transferten e pakushtezuar 

dhe transferta e pakushtezuar sektoriale është planifikuar të jetë  871,019 mije leke me nje renie 

krahasuar me  nje vit me pare  dhe me rreth vetem 1%. Reduktimi i fondeve ne dispozicion  te  

planifikimit te fondeve per shpenzime dhe investime ne buxhetin e ketij viti vjen si rezultat i renies  

te te ardhurave te paperdorura ne vitin 2020 ne shumen 32,105 mije lekesh.  Efekti  do te jete 

kryesisht ne zerin e investimeve publike nga te ardhurat vendore ne vleren rreth  20,224 mije leke.  

 Shpenzimet sipas burimit te financimit  

Parashikimi i shpenzimeve ne buxhetin  2021 ne vleren 1,296,019 mije lek, ka burime te ndryshme 

financimi: 

o Shpenzime nga te ardhurat e veta vendore(perfshire te ardhurat e paperdorura) , jane 

parashikuar ne shumen 526,997 mije leke  nga te cilat ;     

- 34%  shkojne per pagat dhe sigurimet shoqerore te punonjesve,  

- 45% jane parashikuar per shpenzimet korrente dhe  
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- 21% e shumes eshte parashikuar per shpenzime per investoime publike ne 

infrastrukture dhe sherbime.  

o Shpenzime nga transferta e pakushtezuar(perfshire edhe fondet e paperdorura) jane 

parashikuar ne shumen 234,315 mije lek nga te cilat; 

- 16.8% per pagat dhe sigurimet shoqerore te punonesve, 

- 41.8% per shpenzimet korrente dhe  

- 41.4% per investime kapitale 

o Shpenzimet nga transferta sektoriale jane ne shumen 103,707 mije lek nga te cilat ; 

- 17% shpenzime per konviktin e shkolles se mesme profesionale, 

- 56%  shpenzime per arsimin e parauniversitar, 

- 17.6% per sektorin e zjarrfikesave, 

- 2.9% per administrimin e pyjeve, 

- 6.5%  per sektorin e ujitjes dhe kullimit. 

o Shpenzimet nga Buxheti i Shtetit per investime jane parashikuar ne shumen 200,000 mije 

lek nga te cilat; 

- 83 % per rehabilitimin edhe permiresimin e rrjetit te ujesjellesit ne  

Njesine Administrative Ksamil dhe rrjetit te shperndarjes Sarande, 

- 17 % per rehabilitimin e rrjetit te kanaleve ujites ne sektorin e bujqesise.  

o Shpenzimet nga transferta e pakushtezuar per ndihma dhe paftesi jane parashikuar ne 

shumen 225,000 mije lek. 

- 93.5% parashikohen per transferten e aftesise se kufizuar, 

- 6.5% parashikohen per ndihmen ekonomike, per familjet ne nevoje. 

Grafik 9. Shpenzimet sipas dhe burimit të financimit ne 000/leke. 
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Shpenzimet totale te parashikuara per vitin buxhetor ndahen sipas natyres ekonomike ne; 

o Shpenzimet per pagat dhe sigurimet shoqerore, te cilat perbejne rreth 23% te buxhetit total 

ne shumen 300,433 mije leke. Ne kete shume perfshihen pagat e 418 punonjesve  te  

aparatit te Bashkise , njesive te varesise, si edhe funksionet e deleguara. 

o Shpenzimet korrente perbejne rreth 25.9 % te totalit te buxhetit me nje shume prej 333,189 

mije lek. Ne kete ze buxhetor perfshihen te gjitha shpenzimet per sherbimet publike te 

bashkise,  shpenzimeve  dhe per mirembajtjen e njesive ne varesi dhe funksioneve te 

deleguara.  

o Shpenzime per transferta ne individe  ( ndihma ekonomike dhe paaftesi, etj) perbejne 19.1 

% te buxhetit total ne shumen 245,123 mije lek. 

o Shpenzimet per investimet perbejne 32% te totalit te buxhetit ne shumen 417,275 mije lek 

nga te cilat ; 

- Investime me financim nga te ardhurat e veta ne masen    50,5 % . 

- Investime me financim nga buxheti i shtetit  ne masen 49,5 %. 

 

 Grafiku 10. Shpenzimet sipas natyren ekonomike 

 

 
 

 Shpenzimet sipas programeve buxhetore 

 

Shuma ne dispozicion nga te te gjitha burimet e te ardhurave do te jete per buxhetimin  e te gjitha 

programeve , pjese  perberese e funksionimit te pushtetit vendor. Bashkia e Sarandes ka ne 

perberjen e saj 13 programe te specifikuara me funksione te ndara, te harmonizuara ne menyre te 

tille per te siguruar  realizimin e objektivave te vendosura  nga vete pushteti vendor. Perberja e 

programeve paraqitet si me poshte; 
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 Menaxhim, Administrim, Planifikim (Aparati I Bashkise) 

Buxhetimi per kete  program  perfshin shpenzimet per pagat dhe sigurimet shoqerore, shpenzimet 

korrente , shpenzimet per investimet publike si edhe  transferta ne te trete apo ne individe ne 

shumen 518,487 mije lek; 

 

o Shpenzimet per pagat dhe sigurimet shoqerore, llogaritjen e fondit te pagave dhe 

sigurimeve shoqerore per administraten e Bashkise dhe punonjesit e njesise 

administrative, ne tolal 124 punonjes me 1 punonjes  shtese ne qendren e zhvilimit te 

femijeve. Ne Buxhetin 2021 per kete ze shpenzimesh jane parashikuar  112,417 mije lek  

me nje rritje prej 2,980 mije lek si nje fondi reserve per ndryshim te mundshem pagash.  

o Shpenzimet korrentete parashikuara ne shumen 174,570 mije lek perfshijne; 

- Shpenzimet operative te parashikuara ne shumen 68,409 mije lek kane ne 

perberjen e tyre  te gjitha materialet dhe sherbimet te gjithe veprimtarise 

administrative per funksionimin e pushtetit vendor; 

• Materiale zyre, kancelari , material pastrami ,material per paisjet e zyrave, 

material promocionale, publikime , reklamime, promovime, uniforma per 

punonjesit e bashkise qe e kane si rregull eshte parashikuar ne shumen 6,149 

mije leke me nje renie prej 369 mije leke ne krahasim me nje vit me pare. 

• Sherbime nga te trete e parashikuar ne shumen 41,980 mije lek, pothuajse ne 

te njejtat nivele me nje vit me pare, perfshin shpenzimet per elektricitetin per 

Bashkine, per ndricimin publik, per administraten ne njesine administrative, per 

qendrat sociale etj Ne kete ze shpenzimesh futet sherbimi i printimit per 

aparatin e bashkise, sherbimin telefonik, komunikim me mediat, si edhe 

mirembajtjen e sistemit elektonik perfshire edhe kamerat. 

• Shpenzime per sherbime publike eshte parashikuar ne shumen 7,300 mije leke, 

ne te njejtat nivele me nje vit me pare, ku perfshihen; rehabilitime te 

infrastruktures publike ne raste te vecanta, perfshire edhe godinat ne 

administrim te Bashkise, mirembajtje te kafsheve te rrugeve, sigurine e ruajtjes 

ne det ne sezonin turistik, mirembajtje te paisjeve te MKZ-  si edhe detyrime te 

paparashikuara administrative lidhur me natyren e sherbimeve qe ofron 

pushteti vendor. 

• Shpenzime transporti jane parashikuar ne shumen 5,060 mije lek ne te njajtat 

nivele me nje vit me pare. Ne kete ze shpenzimesh perfshihen shpenzimet per 

karbunant per 6 mjetet e transportit ne funksion te administrates, shpenzimet 

per riparimin e tyre, si edhe per  dokumentacionin ligjor te pervitshem. Ne kete 

shume te parashikuar ne buxhet perfshihen edhe shpenzimet per udhetim te 

punonjesve qe autorizohen te kryejne detyra jashte  Bashkise. 
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• Shpenzime per mirembajtje te zakonshme jane parashikuar ne shumen 4,320 

mije lek ne te njejtin nivel me nje vit me pare, dhe ka parasysh te gjitha 

shpenzimet qe eshte e nevojshme te kryhen ne ndertesat e amortizuara ne 

funksion te bashkise dhe njesive ne varesi te saj. 

• Shpenzime per qeramarrje jane parashikuar ne shumen 1,500 mije lek dhe 

buxheton ndertesat dhe ambientet e marra me qera nga  Bashkia  per 

funksionet e veta. 

• Shpenzime per pritje, percjellje dhe kuota pjesemarrje jane parashikuar ne 

shumen 1,400 mije leke ne te njejtat nivele me nje vit me pare dhe mbulon 

shpenzimet per pritje percjellje zyrtare si edhe kuota pjesemarrese ne shoqata 

bashkish. 

- Shpenzime per keshilltaret dhe kryepleqte e parashikuar ne te njejtat nivele me nje 

vit me pare, ne shumen 7,400 mije lek. Ne kete shume perfshihen pagesat per pagat 

e  keshilltareve dhe kryepleqve, te percaktuara ne baze te dispozitave ligjore ne fuqi  

per vitin 2021, si edhe shpenzimet per kancelari dhe material te nevojshme  ne 

punen e tyre. 

- Shpenzime per promocion turizmi dhe projekte eshte parashikuar ne shumen 

14,060 mije lek ne rritje krahasimisht  me vitin 2020 ne shumjen 4,810 mije lek, per 

arsye se pergjate gjithe vitit te ardhshem do te organizihen shfaqe  dhe koncerte 

festive  ne nderim te  100 vjetorit te  Bashkise Sarande. Ne kete shume perfshihen 

edhe  disa projekte dhe aktivitete te pervitshme. Pjesa tjeter e fondit do te perdoret 

sipas vleresimeve qe do te kete keshilli artistik ne mbledhjet e tij pergjate vitit 

buxhetor. Synimi i politikave te Bashkise eshte qe  Industria e Turizmit te jete shtylla  

kryesore e ekonomise vendore, per vete vecorite qe mbart Saranda jo vetem per 

bregdetin e saj por edhe per vlerat e rralla kulturore dhe historike te trasheguara 

nder shekuj. Ne kete menyre turizmi te kthehet ne nje mjet integrimi te territoreve 

me pak te zhvilluara ne menyre qe te gjitha resurset e bashkise se madhe te jene ne 

funksion te zhvillimit ekonomik dhe mirqenies se popullsise. Synimi do te jete nxitja 

e nje zhvillimi te qendrushem, te ekuilibruar ekonomik  nepermjet politikave te 

bashkepunimit, edhe me sektorin privat si elementi me i rendesishem ne 

mardhenien  me frekuentuesit e bregdetit te Sarandes dhe Ksamilit. Nepermjet 

botimeve te guidave turistike, qendrave te informacionit ne sezonin e veres, hartave  

turistike, publikimit ne faqen web te Bashkise Sarande, organizimi i panaireve me 

pjesemarrjen e bizneseve qe operojne ne territorin e Sarandes, shfaqe dhe konkurse 

me talentet e reja ,organizimi i nje sere eventesh kulturore dhe artistike pergjate 

vitit te pasqyruara ne buxhet. Bashkia ka qene dhe do te jete ne mbeshtetje te 

promovimit te turizmit pergjate gjithe vitit. Me shpresen se do te kthehet nje jete 

normale ne bote dhe rajon, pa prezencen e pandemise se covid -19,  edhe per vitin 
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e ardhshem parashikimi i buxhetimit dhe mbeshtetjes se promovimit te Sarandes 

dhe resurseve te pafundme te saj,  parashikojne nje sezon te mbare. 

- Shpenzime per agjentin tatimor eshte planifikuar ne shumen 5,000 mije lek. Kjo 

shume perbehet nga detyrimi kontraktual  qe lind nga perdorimi i agjentit tatimor 

per mbledhjen e taksave dhe tarifave. 

- Shpenzime per bonus strehimi eshte parashikuar ne shumen 1,600 mije lek me nje 

rritje prej 60% me shume se nje vit ne 2020 eshte buxhetuar per te financuar nje 

perqindje te fondit te bonusit te strehimit te miratuar dhe te financuar nga buxheti 

i shtetit. 

- Fondi i emengjencave eshte parashikuar ne shumen 20,153 mije lek me nje rritje 

te konsiderueshme ne terma absolute prej 11,153 mije leke nga te cilat 6,153 mije 

lek nga buxheti i shtetit nepermjet transfertes sektoriale si “Mbrojtje Civile”, ze ky 

i planifikuar per here te pare ne buxhet. Kjo rritje behet per efekt te zbatimit te ligjit 

te “Emergjencave Civile” ne te cilin citohet se ne buxhetin e bashkive duhet te jete 

e planifikuar rreth 1.7 % e buxhetit per mbrojtjen civile, por edhe te ndikuar nga 

situatat emergjente qe ka perjetuar vendi jone keto dy vitet e fundit. 

- Shpenzime per detyrimet e prapambetura 28,000 mije lek me nje ritje prej 3,000 

mije lek nga viti 2020. 

- Shpenzime per vendime gjyqesore jane parashikuar ne shumen 10,000 mije lek. 

Llogaritja e ketij fondi ne buxhet behet ne baze te vendimeve gjyqesore te forms se 

prere te viteve te meparshme ne shuma te konsiderueshme, por edhe te krijuara 

rishtazi , kryesish per ndertime apo prishje ndertimesh. 

- Shpenzime per Sport Klub Butrintin eshte parashikuar ne te njejtin nivel me nje vit 

me pare  ne shumen 19,500 mije lek. Argumentimi i financimit ne kete shume behet 

nga teknike te kesaj fushe dhe nga keshilli drejtues i “Klubit Butrinti”. Bashkia eshte 

i vetmi aksioner me te drejta te plota ne administrimin e sh.a Butrinti me 100% te 

aksioneve, e cila perfaqeson disiplinen kryesore te sportit ne Sarande me nje histori 

te vjeter dhe te lidhur ngushte me sportdashesit e Sarandes. 

o Transferta korrente te brendshme e parashikuan ne shumen 7,000 mije lek ne buxhet, 

perfshin;       

• Financime (parapagime te kthyeshme) per projektet me financim te BE ne 

shumen 6,000 mije le. 

• Financime te Qarkut ne shumen 1,000 mije leke , si kuota per qarkun Vlore. 

o Transfertat ne individe dhe familje  jane parashikuar ne shumen 5,000 mije lek ne te njejtat 

nivele me nje vit me pare. Ne kete shume buxhetohen te gjitha familjet ne nevoje ekonomike 

te cilat nuk klasifikohen nga buxheti  shtetit per perfitim ekonomik, si edhe rastet emergjente 

te identifikuara nga strukturat sociale te Bashkise . 
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o Transferta korrente te brendshme jane parashikuar ne shumen 5,000 mije lek, e perbere 

prej; 

• Fondi Rezerve ne shumen 2,000 mije leke  

• Fondi i kontigjences ne shumen 3,000 mije leke 

o Shpenzime per investime kapitale ne shumen 417,275 mije lek i perbere prej; 

• Investime me fondet e veta ne shumen 217,275  mije lek 

• Investime me financim te Fzhr ne shumen  200,000 mije lek 

 

- Ne zerin “fatura te prapambetura” krahasimisht me nje vit me pare eshte planifikuar 3,000 

mije leke ne shumen 28,000 mije leke. Gjate ketij viti eshte bere shlyerja e rregullt e 

faturave te palikujduara duke bere qe stoku i detyrimit ndaj te treteve te jete me i ulet ne 

kete shume perfshihen faturat e krijuara nder vite, por edhe   nga efekti i limitimit te 

buxhetit ne 15 dhjetor . 

 

Tabela 9. Shpenzimet per programin “Menaxhim, Planifikim, Administrim”: 

 /000leke   

Programi Paga+sigurime Shpenzime 
operative 

Transferta Investime Totali 

Shpenzimet 
administrative 

112,417 174,570 18,000 213,500 518,487 

Grafiku 11. Shpenzimet per programin “Menaxhim, Planifikim, Administrim” 
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 Programi “Sherbimet publike” 

Buxhetimi i programit te sherbimeve publike behet nepermjet, Aparatit te Bashkise, Ndermarrjes 

se sherbimeve  publike per  pastrimin, largimit dhe perpunimit  te mbetjeve,ndicimin, gjelberimin, 

dekorimin dhe mirembajtjen e  infrastruktures publike me nje fond te parshikuar prej 176,110 mije 

lek . 

o Ndermarrja e sherbimeve publike.  

Funksioni i Ndermarrjes se sherbimeve publike lidhet ngushte me  funksionet e mirembajtjes se 

hapesirave publike, rehabilitimin e infrastuktures publike ne rastet kur nuk jane te perfshira ne 

investimet e vitit buxhetor. E perbere prej 113 punonjesish , Ndermarrja kryen te gjitha funksionet 

qe i jane ngarkuar, te pasqyruara edhe ne rregulloren e Bashkise. Buxheti i planifikuar per vitin 

2021 eshte  75,110 mije leke pa perfshire 9,000 mije leke material per infrastrukturen pulike, 

ndicim dhe dekor zbukurimi festash te cilat jane perfshire ne buxhetin e bashkise, per efekt te 

mungeses se stafit te prokurimit ne Ndermarrje. Shuma e parashikuar ze rreth 10% te totalit te  

buxhetit nga te ardhurat e veta. Fondi i pagave eshte planifikuar  ne shumen 60,750 mije lek   ne 

rritje krahasuar me nje vit me pare me 4,700 mije lek. Rritja e parashikuar ka si pikesynim rritjen 

e fuqise punetore ne kete sektor si pasoje e kerkesave per punetore te kualifikuar, duke bere uljen 

e kostos se puneve publike ne Ndermarje. Parashikimi per shpenzimet operative eshte ne  shumen 

14,410 mije lek. Buxhetimi i parashikuar behet ne baze eficences dhe realizimit te shpenzimeve te 

vitit 2020 si dhe ne reference te  funksioneve te  Ndermarrjes;  

- Mirembajtje ne rrjetin elektrik eshte zeri kryesor ne programin e sherbimeve publike 

e administruar nga Ndermarja e Sherbimeve  dhe  eshte parashikuar ne shumen 4,000  

mije lek ne buxhetin 2021. Ketu perfshihet mirembajtja e  rrjetit elektrik ekzistues, 

perfshire  amortizimin, zevendesimi i ndricuesve te demtuar dhe zevendesime kablli 

dhe materialesh te tjera  ne raste difektesh ne rrjetin elektrik. Per ndricimin publik 

parashikohet shuma 35,000 mije lek ne buxhetin e Bashkise, per perkontratat e 

furnizimit me energji elektrike. 

- Mirembajtja e infrastruktures publike, eshte nje tjeter ze i rendesishemm ne 

programin e sherbimeve, trotuare, kangjella dhe ambiente te perbashketa, e cila 

konsiston ne zevendesimin dhe riparimin e pjeseve te vecanta te demtuara dhe qe nuk 

konsiderohen investime , jane parashikuar ne shumen 3,000 mije lek  ne te njejtat nivele 

me nje vit me pare duke u bazuar ne mjaftueshmerine e fondeve per vitin 2020, si edhe  

ne perfshirjen e projekteve te investimeve nje pjese e mire e rrugeve dhe trotuareve 

per rehabilitim total per vitin 2021. 

- Mirembajtje te siperfaqeve te gjelberuara  eshte pjese e buxhetirt te Ndermarrjes se 

Sherbimeve. Shpenzime per gjelberimin eshte i planifikuar 2,000 mije lek ne buxhet; Ne 

kete ze shpenzimesh perfshihen mirembajtja e 40,000 m² sip te gjelberuara Sarande 

dhe ksamil (29,500 m²/6500m²). Gjithashtu ketu perfshihen edhe biopreparatet qe 
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sherbejne per eleminimin e semundjeve te pemeve dekorative te qytetit,zevendesimin 

e pemeve te demtuara, mirembajtjen e tyre si dhe mbjellja e luleve stinore  neper 

lulishte. Ketu perfshihen edhe shpenzimet materiale dhe shpenzime te tjera ne sherbim 

te mirembajtjes se varrezave publike te Sarandes dhe Njesise Administrative 

- Mirembajtje, te dekorit te qytetit, dhe  zevendesim te pjeseve te demtuara, eshte pjese 

e programit te sherbimeve publike, ne administrim te Ndermarjes se Sherbimeve. 

Shpenzime per dekorin i planifikuar 2,000 mije lek ne buxhetin e vitit 2021. Kjo shume 

parashikohet per shtim te dekorit ne periferite e Bashkise ku aktualisht nuk eshte i 

mjaftueshem ose mungon dekori festiv.  

- Vegla pune dhe material te ndryshme eshte parashikuar ne shumen 1,500 mije lek ne 

buxhetin e Ndermarjes pervitin 2021. 

 

o Pastrimi dhe largimi i mbetjeve    

Perllogaritja e fondit per pastrimin dhe largimin e mbetjeve, eshte pjese e programit te 

sherbimeve publike dhe eshte parashikuar ne nje fond prej 67,000 mije leke per vitin 2021.  

Preventivi per llogaritjen e ketij fondi permban te gjitha sherbimet qe duhet te kryeje 

operatori ekonomik / kontraktor dhe frekuencat e ketyre sherbimeve, te ndryshme ne 

periudha te ndryshme ne funksion te nevojes qe do te kete qyteti ne varesi te ngarkeses 

turistike ne periudhen e sezonit veror. Paketa e sherbimeve qe jane parashikuar ne kete fond 

, sigurojne higjenen e mjaftueshme, te pershtatshme per infrastrukturen  dhe kerkesat e 

qytetit turistik te Sarandes. 

o Shpenzimet per perpunimin e mbetjeve ne Landfillin e Bajkaj jane planifikuar 25,000 mije 

lek. Perllogaritja e ketij fondi behet ne reference te tonazhit te realizuar faktik dhe cmimit/ 

njesi pej 22 $ te negociuar dhe kontraktuar me Bajkaj Land sh.a. 

 

Tabela 9. Shpenzimet per programin “Sherbime Publike”: 

 

Programi Paga& 

Sigurime shoqerore 

Shpenzime   operative Fond i          Totali 

vecante      

Sherbimet publike 60,750  115,410  200            176,110 
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Grafiku 12.Shpenzimet per programin “Sherbime Publike” 

 
 

 Arsimi  parashkollor dhe parauniversitar 
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bashkise, personeli mesimdhenes, personeli kujdestar dhe ai mbeshtetes. Buxhetimi i ketij 

programi  behet nga buxheti I Bashkise nepermjet te ardhurave te veta, dhe nga buxheti i shtetit 

nepermjet transfertes se pakushtezuar sektoriale si funksion i deleguar i Bashkise pas reformes 

territoriale ne vitin 2015. Buxheti total per vitin 2021 i ketij programi eshte  parashikuar ne 

shumen 101,772 mije lek , dhe ze rreth 8% te buxhetit total te Bashkise. 

- 43,639 mije lek nga buxheti  vendor 

- 58,133 mije lek nga  transfertat qeveritare 

 Nga buxheti me te ardhurat vendore financohen 36 punonjes me nje fond page prej 

16,178 mije lek dhe fonde per shpenzime operave ne shumen 16,350 mije lek . Keto 
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uje tel internet etj. 
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punonjes mbeshtetes te  arsimit parashkollor dhe parauniversitar dhe QKF-ne, me fond 

pagash dhe sigurime shoqerore ne shumen 54,483 mije lek. Shpenzimet operative, 

kancelari, material pastrami, denzifektime, ushqime, mirembajtje, dhe shpenzime te tjera 

financohen nga buxheti vendor. 

Ne administrim te Bashkise Sarande jane 9 kopeshte dhe 2 cerdhe, shpenzimet operative, ne 
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parauniversitar behet nga pushteti vendor si funksion i deleguar, dhe per mirembajtjen e 

ndertesave ku ushtrojne veprimtarine keto institucione parashikohet fond ne programin e 

investimeve publike per cdo vit. 

 Qendra kulturore dhe shume sportet. 

Per kete program , per vitin 2021 eshte parashikuar nje fond prej 25,036 mije lek nga te cilat 19,456 

mije lek per fond pagash per punonjesit 23 punonjesit administrative, dhe 5,580 shpenzime 

operative ku perfshihen financimet per mbeshtetjen e zhvillimit te brezit te ri te artistave. Ne 

vemendjen e pushtetit vendor eshte edhe mbeshtetjen e disiplinave sportive te cilat aktualisht jane 

duke u zhvilluar dhe promovuar sikunder eshte shahu, noti, basketbolli  etj.  

Nje fond prej 900 mije lekesh eshte planifikuar per kostume te  bandes frymore te qytetit per te 

bere te mundur identifikimin e Sarandes edhe nepermjet kostumit te personalizuar te bandes 

frymore qe do te  performojne ne qytet me rastin e festive pergjate gjithe vitit.  

Ne perberjen e ketij buxheti eshte edhe fondi per projekte artistike, nje fond ndoshta jo ne sasine 

e nevojshme por eshte nje nxitje per artistet e Sarandes per te vene ne eficence krijimtarine  e tyre. 

Me shpenzimet per shahun  Bashkia tregon se vazhdon te jete mbeshtetese sikunder ka qene ne 

sukseset e kesaj discipline sporti. 

Ne vemendje eshte edhe disiplina e notit, per te cilin jane financuar vazhdimisht edhe aktivitetet 

komberate. 

Per cdo disipline sportive qe eshte pjese e sporteve tona, por edhe per disiplina te tjera qe do te 

lindin nepermjet talenteve te rinj, Bashkia do te jete mbeshtetese per zhvillimin  e tyre. Sporti eshte 

nje arti shume i rendesishem jo vetem per sportistat, jo vetem per brezin e ri por eshte per cdo 

banor te Sarandes , duke u bere edhe promotore te vlerave kulturore dhe turistike te qytetit tone. 

Ne buxhetin 2021 eshte shtuar edhe fondi per mirembajtjen e stadiumit, si nje aset i cmuar i 

Bashkise edhe i te gjithe sportdashesve te Sarandes. 

 

  Shtepia e femijes “Vangjel Pulla”. 

Nga te ardhurat e vendore Bashkia mbeshtet shtepine e femijes me  nje fond te pervitshem  prej 

1,300 mije leke, kryesisht per shpenzimet e femijeve jorezidente qe frekuentojne kete institucion. 

 Qendra Polivalente.  

Ne buxhetin e vitin 2021 per qendren e te moshuarve ne Sarande eshte parashikuar nje fond prej 

2,740 mije lek per personel te shtuar ne kete funksion, duke bere qe sherbimi dhe perkujdesja ne 

kete qender te jete ne nivele te kenaqshme. Me frekuentim ditor, nga te  moshuar me probleme 

kryesisht sociale, financimi i kesaj qendre per pagat, sigurimet dhe shpenzimet operative 

perballohen nga Ministria e shendetesise dhe mireqenies Sociale, dhe nga bashkia. Shpenzime ne 

buxhetin e investimeve planifikohen edhe  per mirembajtjen e godines ne te cilen operon kjo 

qender. 

  Qendra multifunksionale per personat me aftesi te kufizuara. 
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Qendra tashme eshte nje institucion i mirefillte shume i nevojshem femijet me aftesi ndryshe. 

Bashkia financion te gjithe buxhetin e nevojshem per funksionimin normal dhe me kushte te 

favorshme per zhvillimin e aktivitetit ditor te stafit dhe femijet. Kjo qender frekuentohet rregullisht 

nga rreth 20 femije. Struktura per punonjesit e kesaj qendre eshte planifikuar te jete 8 punonjes 

kryesisht edukatore dhe punonjes te specializuar per femijet. Fondi I llogaritur per buxhetin 2021 

eshte parashikuar rreth 1,000 mije lek . 

 Mbrojtje sociale PAK dhe ndihma ekonomike 

Ne kete program perfshihen te gjitha fondet qe kane te bejne me transfertat ne familjet apo 

individe nga buxheti I shtetit per paaftesi dhe  trasfertat qe behen nepermjet ndihmes ekonomike 

per familjet ne nevoje te klasifikuara nga sherbimi social ne baze te kritereve qe percaktojne ligjet 

dhe udhezimet perkatese. Ne buxhetin e vitit 2021 fondi i parashikuar per kete program edhte 

225,000 leke me nje rritje prej 4 %, bazuar ne faktin e vitit 2020 , qe prej ndikimit te pandemise se 

covid-19 qeveria miratoi dhenien dyfish te shumes, per tre muaj familjeve ne nevoje.  Nga Buxheti 

i shtetit trajtohen 2,050 persona me aftesi te kufizuara dhe rreth 400 familje ne nevoje  me ndihme 

ekonomike. 

Nga buxheti me fondet e veta jane parashikuar 5,000 mije leke te cilat do te shkojne per shtresat 

ne nevoje; 

- 2,500 mije lek si ndihme ekonomike per familjet jashte skemes se ndihmes nga 

sherbimi social. 

- 300 mije lek do te jene per familjet qe do te kene nevoja te paparashikuara dhe 

te menjehershme. 

- 1,450 mije lek do te jene per rastet emergjente te mundshme gjate vitit. 

- 750 mije lek jane parashikuar perte trajtuar problematikat e  barazise gjinore. 

 

 Konvikti i shkolles se mesme profesionale 

Financohet nepermjet transfertes se pakushtezuar sektoriale me nje fond prej 18,371 mije lek per 

vitin 2021, pothuajse ne te njejtat nivele me nje vit me pare. Me administrim te Bashkise konvikti 

pret dhe kujdes nxenesit e shkolles se mesme profesionale “Antonio Athanas. Fondi eshte I 

destinuar per paga personeli per nje staf prej 12 punonjes, shpenzime operative dhe investime ne 

funksion te  ketij institucioni. Per vitin 2021 nxenesit do te frekuentojne konviktin pa pagese, 

iniciative kjo e Bashkise dhe Keshillit Bashkiak. Ne zerin “Investime”eshte parashikuar fondi prej 

3,775 mije lek per rikonstruksion te brendshem te konviktit. 

 Mbrojtja nga zjarri,  

Si funksion I deleguar, PMNZSH eshte nje njesi ne varesi te pushtetit vendor me nje buxhet vjetor 

prej 18,267 mije lek .Ka transferuar te gjitha kopetencat dhe detyrimet ne Bashki  prej vitit 2015 

me nje personel prej 17 punonjesish kryen funksionet e shpetimit nga zjarri dhe operacione te 
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tjera qe kane te bejne me sigurine e njerzve.Ne vemendjen e Bashkise kjo njesi eshte duke I 

plotesuar infrastrukturen e nevojshme per kryerjen e misionit se tyre. 

 Administrimi I pyjeve,  

Eshte funksion i shtuar ne Bashki me kryerjen e reformes territoriale. Fondi per kryerjen e 

funksionit te ketij programi per vitin 2021 eshte 2,612 mije leke per fond pagash dhe shpenzime 

operative qe kane te bejne me rehabilitim kanalesh ujitese dhe kulluese ne tokat bujqesore.  

 

Grafiku 10. Struktura buxhetore e Shpenzimeve sipas programeve per vitin 2021 

 
 

3. Investimet Kapitale. 

Investimet Kapitale  jane shtylla e trete dhe me e rendesishme ne perberjen e Buxhetit. Niveli i 

realizimit eshte ne periudhen buxhetore eshte  percaktuese e nivelit ekonomik te pushtetit vendor, 

performances se menaxhimit te fondeve publike dhe realizimit te objektivave dhe politikave per 

nje qeverisje te suksesshme vendore. Realizimi I Investimeve behet e mundur nepermjet dy 

burimeve te  financimit ; 

3.1 Investimet me financim nga buxheti i shtetit. 

Per vitin 2021  vlera e parashikuar per investime ne vleren  200,000 mije lek fonde per dy projekte 

te miratuara per financim nga buxheti I shtetit . Objekti I tyre  eshte “Rikonsruksion I ujesjellesit 

Ksamil”  dhe “Rehabilitimi i kanalit ujites te Ksamilit”, pjesa e pare. 
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3.2 Investimet me financim nga te ardhurat e Bashkise 

       Planifikimi i fondit  per investimet publike nga te ardhurat e bashkise eshte ne vleren 188,500 

mije leke. Parashikimi i zerave te  investimeve nga te ardhurat vendore, eshte hartuar duke pasur 

parasysh kerkesat e banoreve, bizneseve dhe grupeve  te interest  gjate degjesave publike, ankesat 

gjate vitit buxhetor si edhe duke mbajtur ne vemendje prioritetet dhe objektivat e politikave 

afatmesme vendore. Per planifikimin e investimeve nga burimet e veta per gjithe territorin e 

bashkise u punua nga grupi i Menaxhimit Srategjik te hartimit te buxhetit. U planifikuan ato 

investime te cilat perbenin domosdoshmeri dhe emergjenca ne komunitet, kryesish ne 

infrastrukturen rrugore, kanalizimet e ujrave, sistemimet e hapesirave publike, nderhyrje ne 

infrastrukturen arsimore, duke mbajtur parasysh edhe propocionalitetin ndermjet zonav.  

Te ndara sipas programeve buxhetore; 

 

1- Investime per administraten  eshte parashikuar ne vleren 960 mije leke,te cilat kane te 

bejne me blerjen e disa paisjeve elektronike te administrates. 

2-  Menaxhim te tokes bujqesore eshte planifikuar 32,858 mije leke. Ne kete program jane 

planifikuar nderhyrje ne kanalet ujitese dhe rehabilitimin e tyre ne Ksamil. 

3- Rruge rrjete dhe transport publik eshte planifikuar ne vleren 114,860 mije leke . Jane 

perfshire nevojat per rehabilitim ne infrastrukturen e rrugore dhe transportin publik te 

Sarandes, Ksamilit, Cuke Berdenesh, Metoq, Shelegar, Manastir. 

4- Investime ne sherbimet publike, jane planifikuar  ne vleren  49,799 mije leke. Eshte mbajtur 

ne vemendje sistemimi i hapesirave publike me kende lojnash, sinjalistikat si dhe nderhyrje 

ne  lagje me sistemime rrugesh dhe hapesirash. 

5- Investime ne rrjetin ujesjelles kanalizime eshte planifikuar ne vleren 175,238 mije leke. Kjo  

shume ne masen 95%  te saj eshte me financim nga buxheti i shtetit. Kerkesat me 

emergjente kane qene per nderhyrje ne kanalizimet e ujerave te bardha e te zeza ne 

territorin eKsamilit dhe  Sarandes. 

6- Investime ne arsim jane planifikuar 7,982 mije leke. Eshte planifikuar nderhyrje te 

nevojshme ne pothuajse te gjitha shkollat 9 vjecare, ne kopeshte e cerdhe per permiresimin 

ne vazhdimesi te infrastruktures dhe kushteve ne keto ambiente.  

7- Investime ne kulture dhe art jane te planifikuara ne buxhet ne vleren 10,578 mije leke. Jane 

planifikuar kryesisht rikonstruksion te salles se mbledhjeve ne bashki si edhe 

rikonstruksionin e godines se Qendres Kulturore te Femijeve. 
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Grafiku 11. Investimet ng ate ardhurat e veta te ndara sipas programeve ne 000/leke 

 

Te ndara sipas ndarjeve territoriale; 

1- Saranda eshte parashikuar vlera 127,565 mije leke. 

2- Ksamili eshte planifikuar ne vleren 251,554 mije leke. 

3- Metoqi , Shelegar eshte planifikuar ne vleren 4,048 mije leke. 

4- Gjashta, Cuka eshte planifikuar ne vleren 5,880 mije leke. 

5- Berdenesh, Manastir eshte planifikuar ne vleren 3,036 mije leke. 

Grafiku 12   Investimet sipas ndarjeve administrative ne 000/leke 
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         Tabela 9. Projektet e investimeve kapitale dhe impakti ne komunitet. 

 

Nr  
 

Emertimi I Projektit 

 Vlera e 
parashiku

ar e 
 

investimit  

 Financimi   
 

Impakti  
 Buxheti 
i Shtetit  

 Buxheti 
i 

Bashkis
e  

1 Rehabilitim i kanalit ujites Ksamil , 
pjesa e pare 

         
32,858  

     
32,858  

   Perfitojne 500 fermere me kanale ujitese .  

2 Ndertim i rruges mbi Spital (prane 
depos se ujit) 

           
3,036  

          
3,036  

 Ndertim I rrugeve me beton ne zonen mbi 
spital per aksesimin e 80 objekteve . Do 
behet shtrimi I rrugeve te brendshme te 
zones me nje siperfaqe 2100m2  

3 Riveshje e rruges "Sabri Preveza"            
3,036  

          
3,036  

 Rikualifikimi I rrugeve te brendshme 
ekzistuese te amortizuara per aksesimin 
normal te 21 objekteve.  

4 Shkalle lidhese ndermjet rruges 4 
dhe rruges 5 

           
1,012  

          
1,012  

 Krijimi aksesimit lidhes per kembesoret te 
rruges Gjergj Araniti me rrugen Lefter Talo 
.   

5 Rruge te brendshme  me beton ne 
lagjen nr 1(Amerikane) 

           
3,036  

          
3,036  

 Rikualifikimi I rrugeve te brendshme 
ekzistuese me beton. Do behet rikualifikim 
I   2100m2 rruge te brendshme .  

6 Rikualifim i rruges "Bilal Golemi "            
4,048  

          
4,048  

 Perfundimi I projektit per lidhjen e 
segmentit nga Hotel Butrinti tek 
Bougainville . Ky investim krijon aksesimin 
e objekteve te banimit dhe hotelerise per 
tu lidhur me rrugen Butrinti .   

7 Sistemimi I rruges "Nazif Bezhani" 
me beton 

           
1,973  

          
1,973  

 Shtrim I rruges ekzistuese me beton per 
aksesimin e 75 objekteve  

8 Sistemimi I rruges "Janaq Kumi" ( 
mbi peshkim) me beton 

           
2,024  

          
2,024  

 Rikualifikimi I rrugeve te brendshme  me 
beton. Do behet rikualifikim I  1500m2 
rruge te brendshme , te cilat aksesohen 
nga  27 objekte  

9 Sistemimi i bllokut te banesave ne 
lagjen e Lugut te Dardhes 

           
5,056  

          
5,056  

 Rikualifikimi I rrugeve te brendshme  me 
beton. Do behet rikualifikim I  3200m2 
rruge te brendshme , te cilat aksesohen 
nga  85 objekte  

10 Riveshje rruga "Musa Demi" tek Shiku            
2,530  

          
2,530  

 Ne kete segment behet rikualifikimi I 
rruges ekzistuese e cila sherben si aks 
lidhes midis rruges Gjergj Araniti dhe 
rruges Adem Sheme  

11 Riveshje dhe kanalizime te  rruges 
"Vangjel Pandi" 

           
3,036  

          
3,036  

 Ne kete segment behet rikualifikimi I 
rruges ekzistuese me shtrese asfalti dhe 
rikualifikimi I sistemit te K.U.B-se  

12 Shtrim I rruges ' Idriz Alidhim"nga 
Varrezat - Teqe(pjesa e pambaruar) 

           
6,072  

          
6,072  

 Ky investim do bej shtrimin me asfalt te 
nje pjese te rruges Idriz Alidhima me 
gjatesi 460ml . Ky investim do behet tek 
segmenti  nga Varrezat tek Teqeja  

13 Shtim I rrjetit te ndricimit ne rruget e 
Bashkise 

           
4,048  

          
4,048  

 Rikualifikimi I ndricimit ekzistues dhe 
ndertimi I rrjetit te ndricimit ne territorin 
e bashkise me nje gjatesi 3.5km  
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14 Rehabilitim pjesor i rrugeve te 
ndryshme me asfalt 

           
3,036  

          
3,036  

 Rikualifikimi I pjeseve te demtuara te 
shtreses se asfaltit ne territorin e bashkise   

15 Ndertim trotuari rr. "Lefter Talo"            
3,238  

          
3,238  

 Krijimi I nje aksesimi normal ne pjesesen 
e trotuarit nga Ish Agjensia e udhetareve 
deri tek kryqezimi i rruges Adem Sheme  

16 Blerje mjet transporti per Policine 
Bashkiake 

           
1,500  

          
1,500  

 Krijimi I kushteve me te mira per policine, 
per te qene ne sherbim te qytetareve.  

17 Shtrim me asfalt i rruges 
"Parajsa",Rruges "Magdalena", 
ruges"Kristoforidhi", ruga "Kristal 
ruga "Ruga Riviera" ruga "Baba 
Sherifi"Ksamil 

         
20,926  

       
20,926  

 Ndertimi I rrugeve te brendshme me 
shtrese asfalti per aksesimin normal te 
objekteve perreth me nje gjatesi 1530ml . 
Rruget do shtrohen deri ne shtresen e 
asfaltit binder dhe do kene gjeresi 3ml ÷ 
5ml  

18 Shtrim me asfalt I rruges "Naim 
Frasheri", ruga "Eqerem Cabej", 
Rruges "Amantia",Rruges "Gjergj 
Fishta" ruges "Rinia",Rruges "Jul 
Cezari"Ksamil 

         
22,110  

       
22,110  

 Ndertimi I rrugeve te brendshme me 
shtrese asfalti per aksesimin normal te 
objekteve perreth me nje gjatesi 1880ml . 
Rruget do shtrohen deri ne shtresen e 
asfaltit binder dhe do kene gjeresi 3ml ÷ 
5ml  

19 Rehabilitim rrugesh ne fshatin  Cuke 
dhe Gjashte 

           
4,554  

          
4,554  

 Shtrim rrugesh dytesore me beton qe 
aksesohen nga banore dhe biznese  

20 Rehabilitim rrugesh ne fshatin 
Metoq dhe Shelegar 

           
4,048  

          
4,048  

 Shtrim rrugesh dytesore me beton qe 
aksesohen nga banore dhe biznese  

21 Rehabilitim rrugesh ne fshatin 
Berdenesh dhe Manastir 

           
3,036  

          
3,036  

 Shtrim rrugesh dytesore me beton qe 
aksesohen nga banore dhe biznese  

22 Rikualifikim hapesirash me lulishte 
dhe stola,rruga 'Apostol Cuni",mbi 
adem shemen, poshte shikit,mbi 
komisariatin etj 

           
4,554  

          
4,554  

 Krijimi I zonave te gjelberta dhe krijimin I 
hapsirave shplodhese brenda lagjeve  

23 Blerje kend lojrash per femije             
4,500  

          
4,500  

 Krijimi I zonave te gjelberta dhe krijimin I 
hapsirave shplodhese brenda lagjeve  

24 Stacione autobuzash per linjat 
interurbane 

            
5,075  

          
5,075  

 Stacion ne cdo vendqendrim autobuzi  

25 Sinjalistika horizontale, vertikale             
5,000  

          
5,000  

 Vijezimi I rrugeve dhe sinjalistika vertikale 
ne rruge, ne vendet qe nuk ka. 

26 Investim ne lagjet e qytetit, kend 
lojnash, rruge betoni, sistemim 
ndricim Lagj nr.1,2,3,4 dhe periferia 
Sarande  

          

30,170  
       

30,170  
 Krijimi I zonave te gjelberta dhe krijimin I 
hapsirave shplodhese brenda lagjeve  

27 Rikonstruksion I Ujesjellesit 
Ksamil&Depo+ Rrjeti shperndares 
Lagj. Nr 3 dhe Nr.4 

      
167,142  

   
167,142  

   Furnizim me uje te pishem per rreth 600 
familje ne nj.A Ksamil  

28 Riparim i sistemimit i ujerave te 
bardha ne rruget e Sarandes 

           
4,048  

          
4,048  

 Ne kete investim eshte parashikuar 
rikonstruksioni I linjave ekzistuese ne  
rr.Adem Sheme , rr.Vangjel Pandi dhe 
sistemi I ujerave te bardha tek Sheshi 
Miqesia . Rikualifikimi I sistemit te K.U.B.-
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se ne keto zona ben shmangien e 
permbitjeve ne kete zone  

29 Riparim i sistemimit i ujerave te 
bardha ne rrugen 'Butrinti" dhe rr. 
Ismail Qemali" Ksamil 

           
4,048  

          
4,048  

 Ne keto zona ka permbytje gjate 
rreshjeve te shiut te objekteve perreth . 
Me kryerjen e ketij investimi behet 
rehabilitimi I situates dhe sensibilizimi I 
ujerave te bardha .  

30 Investime ne infrastrukturen arsimore ne 
arsimin parashkollor dhe parauniversitar 

         
11,757  

       
11,757  

Permiresim I kushteve te mesimdhenies 
ne shkolla, kopeshte dhe cerdhe 

31 Rikonstruksion te salles se 
mbledhjeve ne Bashki 

           
6,578  

          
6,578  

Krijimi I nje salle normale per mbledhjet e 
bashkise dhe eventeve artistike 

32 Rikonstruksion te godines se  QKF            
4,000  

          
4,000  

Kjo godine eshte e amortizuar dhe kerkon 
nje nderhyrje per nje funksionim normal , 
si dhe per te garantuar sigurine e njerezve 
qe e aksesojne ate 

33 Plane te Detajuara Vendore 9,000  9,000 Zhvillim te pronave ne qytetin e  Sarandes 

34 Mbjellje pemesh ne rruget publike 4,000  4,000 Gjelberim ne te gjitha rruget ku mungojne 
pemet. 
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