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Të përgjithshme mbi Bashkinë
1.1. Territori i Bashkisë Tropojë
Bashkia e Tropojës me qendër në qytetin e Bajram Currit, ndodhet në Verilindje të
Republikës së Shqipërisë. Kufizohet në veri me Malin e Zi, në lindje me Kosovën, në jug me
Bashkinë e Hasit dhe atë të Fushe-Arresit, në perëndim me Bashkine e Malesise se Madhe, të
Shkodrës dhe atë të Vaut të Dejës.
Rrethi i Tropjës ka një sipërfaqe të përgjithëshme prej 1043 km katror. Distanca e Bajram
Currit nga kryeqyteti i vendit Tiranë është 262 km.
Emri i zonës lidhet me fshatin Tropojë i cili, nga viti 1925 e deri në vitin 1952, ka qenë qendra
administrative e këtij rrethi. Që nga viti 1952, qendër administrative e rrethit u bë qyteti Bajram
Curri, i cili u ndërtua në ish fshatin Kolgecaj, në Pellgun e Tropojës, rrëzë bjeshkëve të
Bishevës dhe Ponarit. Qyteti ka marë emrin nga Heroi i Popullit Bajram Curri (1862-1925),
figurë e shquar shqiptare për pavarësi dhe liri si para dhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit.
Tropoja është një zonë malore. Pjesën më të madhe të sipërfaqes e zënë malet e larta. Në këtë
zonë ndodhet edhe maja e dytë më lartë në Shqipëri, Jezerca me 2693 m. Lartësia mesatare e
rrethit është ndër më të lartat në Shqipëri—1105 metër mbi nivelin e detit.
Klima në Tropojë është malore në zonën e Alpeve dhe mesdhetare kontinentale në pjesën tjetër.
Temperatura mesatare në pellgun e Tropojës është 11.5˚C, 0.2˚C në dimër dhe 21˚C në verë.
Sasia mesatare vjetore e reshjeve është rreth 1735 mm. Gjatë muajve të dimrit bie borë,
sidomos në zonat më të larta. Ka maja malesh ku dëbora nuk shkrihet asnjëherë. Erërat fryjnë
nga veriu—“Veriu i zi” nga verilindja nëpërmjet Qafës së Morinës dhe”Veriu i bardhë” nga
veriu nëpërmjet luginës së lumit të Gashit—që sjellin masa ajri të ftohta dhe “Era” që fryn nga
jugu përgjatë Luginës së Valbonës dhe sjell masa ajri të ngrohta e me lagështi.
1.2. Historia, kultura, traditat dhe atraksionet kryesore
Tropoja, ose sic njihet tradicionalisht Malësia e Gjakovës, është banuar që në periudhën e
hershme të hekurit. Në kohën e ilirëve, kjo zonë ka qenë e populluar nga fisi i Dardanëve.
Rosuja ka qenë qendra më e njohur qytetare në kufirin mes labeatëve dhe dardanëve dhe daton
400 vjet para lindjes së Krishtit. Gjatë Perandorisë Osmane, Tropoja ishte pjesë e Vilajetit të
Kosovës. Para Luftës së Dytë Botërore, Tropoja së bashku me Hasin dhe Kukësin ishte pjesë
e Prefekturës së Kosovës që ishte një nga 10 zonat administrative të Shqipërisë. Deri në fillimin
e viteve 1990 (1959-1991), Tropoja ishte një nga 26 rrethet e vendit. Aktualisht, ajo është pjesë
e qarkut të Kukësit.
Përcaktimi i kufijve në vitin 1913 la Kosovën jashtë Shqipërisë. Tropojën e ndau nga tregu i
saj historik/tradicional—Gjakova. Tropoja/Malësia e Gjakovës ka pasur gjithmonë lidhje të

4

ngushta të gjithanshme me qytetin e Gjakovës që para 1913 ishte ndër qendrat më të
rëndësishme zejtaro-tregëtare të Vilajetit të Kosovës. Vendosja e kufirit shtetëror përgjithësisht
armiqësor midis Shqipërisë dhe ish-Mbretërisë Serbo-Kroato-Sllovene dhe pasueses së saj ishJugosllavisë dhe vështirësia për të komunikuar lirisht me pjesën tjetër të vendit për shkak të
maleve të lartë dhe infrastrukturës rrugore të keqe, e izoloi Tropojën për dekada dhe vështirësoi
edhe më shumë gjendjen ekonomike dhe shoqërore të banorëve të saj. Me çlirimin e Kosovës
në vitin 1999, lidhjet tradicionale dhe ndërveprimi me Gjakovën dhe pjesën tjetër të Kosovës
u rivendosën. Tani popullsia e Tropojës ka mundësinë e aksesit në tregjet, shkollat, apo spitalet
e Kosovës. Tropoja ndodhet rreth 260 km larg Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë, dhe 120 km
larg Prishtinës, kryeqytetit të Kosovës. Edhe rruga më e lehtë për në Tiranë, tani kalon
nëpërmjet Kosovës—Bajram Curri-Gjakovë-Prizeren-Kukës-Tiranë. Ndërtimi i Rrugës së
Kombit (Shqipëri) dhe autostradës “Ibrahim Rugova” (Kosovë) e ka lehtësuar transportin për
Tiranë dhe Prishtinë.
Tropoja është e njohur për bukuritë dhe pasuritë e saj natyrore. Alpet në zonën e Tropojës
përbëhen nga male të larta dhe të thepisur dhe shumë tërheqës si pasojë e veprmit të akullnajave
dhe erozionit, me kullota të pasura alpine. Ka kontraste të theksuara të lartësive, me qafa të
kalueshme dhe lugina të thella që përshkohen nga lumenj të vegjël e që banohen deri në thellësi
të tyre. Në Alpe gjenden dy fshatra piktoresk, Valbona (fshati nga buron lumiValbona) dhe
Currajt e Epërm në krahinën e Nikaj Mërturit.
Një ndër atraksionet kryesore të Tropojës, por edhe të Shqipërisë, është Lugina e Valbonës që
është Park Natyror Kombëtar. Ajo është zona malore më e vizituar në Shqipëri pas Thethit.
Ajo vizitohet masivisht nga turistë të huaj dhe vendas. Ngjitja në ujëvarën dhe përgjatë lumit
të Valbonës është një ndër eskursionet më popullore. Lugina e Valbonës e ka marrë emrin nga
lumi i Valbonës që është rreth 50 km i gjatë dhe nis nga Qafa e Valbonës dhe përfundon në
luginën e Drinit, pranë digës së hidrocentralit të Fierzës. Prurjet mesatare në Dragobi dhe Gri
janë përkatësisht 12.2 m3/sekondë dhe 33.3 m3/sekondë. Lumi ka ujë të ftohtë dhe të kulluar,
më të pastrin në Shqipëri, ujëvara—veçanërisht ujëvara e Rragamit është një mrekulli e
natyrës—dhe ka krijuar kanione piktoreske. Lumi i Valbonës është i pasur me “troftën
pikaloshe”. Përgjatë luginës së Valbonës janë ndërtuar dhe/ose adaptuar disa hotele dhe shtëpi
pritëse për turistët. Parku Natyror Kombëtar i Valbonës ndodhet 23 km larg nga qyteti i Bajram
Currit.
Në Luginën e Valbonës, hotelet dhe shtëpitë pritëse gatuajnë dhe shërbejnë gatime tradicionale
si maza, flija, mishi i pjekur i qingjit dhe kecit, etj.
Atraksione të tjera të rëndësishme janë kanioni i Shoshan (3 km larg Bajram Currit) dhe luginat
e lumejve të Currajt, Gashit dhe Tropojës. Tropoja ka një ndër vargmalet më të bukur në
Shqipëri dhe rajon.
Zona e Tropojës ka etnografi dhe folklor të pasur. Kostumet popullore janë të bukura dhe të
larmishme në ngjyra dhe motive, veçanërisht ato të grave. Elementët më të përhapur të veshjes
popullore janë tek burrat tirqit e bardhë me gajtana të zi dhe kapuçi i bardhë dhe tek gratë
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pështjellaku i gjerë ku mbizotëron ngjyra e kuqe dhe xhubleta (në Nikaj-Mërtur). Vallet e
Tropojës shquhen për dinamizmin, epizmin dhe lirizmin e tyre.
Në qëndër të qytetit Bajram Curri ngrihet ndërtesa e Muzeut Historik të rrethit që dallohet për
arkitekturën karakteristike, të ngjashme me atë të kullave të Malësisë së Gjakovës. Pranë
muzeut ngrihet dhe statuja e Heroit të Popullit Bajram Curri.
Malësia e Gjakovës ka një kontribut të shquar ne luftërat e popullit shquiptar për pavarësi dhe
liri.
Pas reformës territoriale Bashkia Tropoje përbëhet nga tete njësi administrative të cilat janë
Bajram Curri, Fierza, Margegaj, Bytyçi, Lekbibaj, Bujani, Tropoja dhe Llugaj. Bashkia e re
tashmë ka dy qytete (Bajram Curri dhe Fierza) dhe 68 fshatra. Përfshin një territor me një
sipërfaqe prej 1,043 km2, dhe një popullsi prej rreth 28240 banorë të regjistruar dhe 412
biznese.
Vendosur në Shqipërinë Veri-Lindore, Tropoja është një nga rajonet më pak të njohura
të vendit. Territori i saj malor mbetet gjerësisht i panjohur për shumicën e shqiptarëve,
por ka fituar vëmendjen e turistëve të huaj, veçanërisht hiker-ve evropianë, që e vizitojnë
rajonin për të shijuar kushtet e tij natyrore të paprekura dhe shtigjet alpine.
Mundësia për të krijuar vizionin e ardhshëm për Tropojën është një mundësi unike për
të ngritur strategji, veprime dhe projekte konkrete që e bëjnë Tropojën një rajon unik,
ku zhvillimi i ardhshëm socio-ekonomik bazohet në ndërlidhjen e kujdesshme midis
përmirësimit, mbrojtjes dhe përdorimit të resurseve të saj territoriale.
Vizioni për të ardhmen e Tropojës bazohet në leximin e kujdesshëm të aseteve lokale të
rajonit dhe në të kuptuarit se shfrytëzimi i tyre duhet të bëhet në përfitim të ekonomisë
dhe popullsisë vendase, pa cënuar vlefshmërinë dhe mundësinë e përdorimit të tyre në
të ardhmen.

Figura 1: Harta treguese Bashkia Tropoje
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1.3. Demografia
Tropoja ka një popullsi prej 20,491 banorë (sipas censusit te vitit 2011). Ka një ndryshim të
ndjeshëm midis të dhënave të censusit dhe numrit të popullsisë së regjistruar prej 28,216 (në
vitin 2014). 75% e popullsisë jeton në zonat rurale. Dendësia mesatare e popullsisë është 20
banorë për km2. Ndonëse kanë një territor relativisht të madh, komunat e Tropojës kanë një
popullsi të vogël. Popullsia mesatare për njësi vendore është 2,536 banorë, shumë e ulët
krahasuar jo vetëm me mesataren kombëtare (8,016 banorë) por edhe me atë të Qarkut të
Kukësit (3,159 banorë). Më shumë se 25% e popullsisë banon në Bashkinë e Bajram Currit që
ka një dendësi relativisht të lartë krahasuar me komunat--1749 banorë/km². Njësitë e Qeverisjes
Vendore përreth Bashkisë Bajram Curri kanë dendësi më të lartë të popullsisë (rreth 33
banorë/km²) se ato më periferike (nën 28 banorë/km²). Njësitë më të vogla të Qeverisjes
Vendore nga pikëpamja e popullsisë janë komunat Lekbibaj dhe Bytyç përkatësisht 1,207 dhe
1,563 banorë. Grafiku 1, 2&3 dhe Harta 2 japin të dhëna për dendësinë e popullsisë sipas
NJQV-ve. Sipërfaqja relativisht e madhe, territori malor, dhe dendësia e vogël e popullsisë
kanë bërë që banorët e komunave të largëta të kenë problem me ofrimin e shërbimeve publike.
Grafiku 1: Popullsia sipas NJQV-ve

Grafiku 2: Sipërfaqja e NJQV-ve

Grafiku 3: Dendësia e popullsisë sipas NJQV-ve

Harta 2: Dendësia e popullsisë sipas NJQV-ve
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1.1 Situatae njësisë së vetëqeverisjes vendore
Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZ

Nga pikëpamja e tipologjisë së zonave funksionale, Bashkia Tropoje, mund të konsiderohet
zonë funksionale sipas modelit koncentrik. Zona funksionale përputhet me kufijtë e rrethit të
Tropojës. Në qendër të zonës është Bashkia Bajram Curri që është tregu kryesor, qendra më e
rëndësishme administrative dhe vendi ku ofrohen shumica e shërbimeve. Intensiteti i
ndërveprimit është më i lartë midis qendrës—Bajram Currit—dhe NJQV-ve më afër saj.
Dendësia e popullsisë në qendrën administrative—Bashkia Bajram Curri—është shumë më e
lartë se sa në komuna. Dendësia e popullsisë jashtë qendrës ulet me rritjen e largësisë nga
qendra.
Nga pikëpamje ekonomike, Tropoja është kryesisht një zonë bujqësore dhe blegtorale. Kohët
e fundit ka marrë nje zhvillim të konsiderueshëm turizmi malor. Minierat janë një sektor me
potencial zhvillimi në të ardhmen.
Kulturat kryesore bujqësore që kultivohen janë drithërat e bukës—misri dhe gruri.Kulturat tjera
janë perimet, vreshtat dhe drurët frutorë. Ndër drurët frutorë, më i përhapuri është kumbulla,
veçanërisht “kumbulla e zezë” tropojane, molla “gjylalle” dhe sidomos gështenja që është një
ndër produktet më të rëndësishëm përsa i përket të ardhurave që mund të gjenerojnë. Një vend
të rëndësishëm në të ardhurat lokale zenë edhe bimët medicinale, veçanërisht boronica. Në
blegtori mbizotërojnë të leshtat. Delja “bardhoke” është e përmendur për prodhimtari të lartë
të leshit,qumështit dhe mishit. Mbarështohen edhe dhitë,lopët, kuajt,pulat, dhe derri. Kullotat
a pasura luajnë një rol të rëndësishëm në prodhimin dhe cilësinë e produkteve blektorale.
Bjeshkët e Gashit, Krasniqes dhe Bytyçit janë të pasura me kullota alpine. Bletaria, gjithashtu,
është e përhapur në Tropojë. Është i njohur mjalti i Zogajve (Bytyçit) dhe i gështenjës
(Krasniqe). Sidoqoftë, prodhimi bujqesor dhe blektoral është i destinuar kryesisht për
plotësimin e nevojave të familjeve individuale në fshat dhe qytetin e Bajram Currit. Një pjesë
e prodhimit bujqësor dhe blektoral shkon për të plotësuar nevojat e hoteleve dhe shtëpive
pritëse që janë ndërtuar përgjatë Luginës së Valbonës dhe në qytetin e Bajram Currit. Vetëm
një pjesë e vogël e këtij prodhimi është e destinuar për tregun kombëtar apo atë të Kosovës.
Turizmi malor ështësektor kryesor. Ai është zhvilluar kryesisht në Luginën e Valbonës. Në
këtë Luginë janë ndërtuar rreth 24 hotele dhe shtëpi pritëse. Turistët që vizitojnë Valbonën
vijnë nga zonat e tjera të vendit por edhe nga jashtë, kryesisht EuropaQendrore. Ata
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vizitojnëLuginën e Valbonës, qëështë një ndër mrekullitë e natyrës shqiptare, por edhe ngjiten
në male duke kaluar shpesh edhe nga Lugina e Valbonës në Theth. Hotelet dhe shtëpitë pritëse
servirin kryesisht gatime tradicionale duke përdorur për këtë qëllim prodhime lokale bujqësore
dhe blektorale. Në këtë kontekst sektorët e bujqësisë/blektorisë dhe turizmit malor janë të
ndërlidhur ngushtë dhe mbështesin njeri-tjetrin. Ka një potencial të madh për zhvillimin e
turizmit malor edhe në zona të tjera të Tropojës por edhe për zhvillimin e mëtejshëm të tij në
Luginën e Valbonës. Përmirësimi i shërbimit për turistët qoftë në sasinë/shumëllojshmërinë e
tyre ashtu edhe në cilësinë e tyre është një kusht për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit dhe
shndrrimin e tij në një burim thelbësor të ardhurash për popullsinë e Tropojës.
Minierat janë një tjetër sektor potencial i rëndësishëm. Sektori i industrisë është pak i zhvilluar.
Vendin më të rëndësishëm e zë nxjerrja e mineralit të kromit në zonën minerare Rragam-KamKepenek-Zogaj dhe nxjerrja e kuarcit në fshatin Kërnajë. Zona e Bytycit ka rezerva te mëdha
të kromit. Por nxjerrja është e kufizuar. Ky sektor mund të jetë një sektor i rëndësishëm për
ekonominë lokale. Zhvillimi i sektorit të minierave nuk do të ndikonte negativisht në zhvillimin
e turizmit sepse ato janë të përqëndruara në rajone të ndryshme të zonës funksionale.
Vetëm 17 km larg qytetit Bajram Curri, aty ku bashkohet Valbona me Drinin, është ndërtuar
Hidrocentrali i Fierzës (1978) që është një nga veprat më të mëdha energjetike në vend. Nga
ndërtimi i tij është formuar liqeni artificial i Fierzës me një vëllim rreth 2.5 miliard metër kub
ujë dhe një pellg ujëmbledhës prej rreth 11.829 km2.
Megjithë pasuritë e shumta natyrore, Tropoja është një ndër zonat më të varfëra të vendit.
Papunësia është në nivele të larta dhe një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave për familjet
lokale vijnë nga emigracioni dhe asistenca ekonomike. Sidoqoftë, Zona Funksionale Tropojë
është një zonë kryesisht bujqësore dhe blektorale me një potencial të rëndësishëm për
zhvillimin e turizmit malor si dhe industrisë minerare.
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1.2 Çështjekryesore për projektet dhe politikat e bashkisë
Burimi i informacionit: PPV/PZhS



Zona e Tropojës ka potenciale të pashfrytëzuara si përsa i përket tokës bujqësore të
papunuar. Gjithashtu edhe rendimenti në bujqësi dhe blegtori është relativisht i ulët.
Potenciali prodhues i Tropojës është të paktën dyfishi i prodhimit të tanishëm. Në ardhmen,
vëmendja duhet të përqëndrohet si në rritjen e sipërfaqës së punueshme ashtu dhe
ndërmarrjen e masave për rritjen e rendimentit. Duhet të mbahet parasysh që përpjekjet për
rritjen e rendimentit nuk duhet të cënojnë cilesinë e produkteve.



Duke pasur parasysh rëndësinë në rritje të turizmit malor, është e nevojshme që struktura e
sipërfaqes së tokës bujqësore të orientohet drejt plotesimit të nevojave të turizmit malor.
Kjo njëkohësisht do të sillte të ardhura më të larta për familjet fermere dhe do të siguronte
furnizimin e sekorit të turizmit me produkte bujqësore dhe blegtorale natyrore dhe cilësore.
Në këtë kontekst, mund të rritet pesha specifike e tokës së mbjellë me perime dhe kultura
për ushqimin e blegtorisë. Vëmendja mund të përqëndrohet në ndërmarrjen e masave për
orientimin e fermerëvë.



Në përgjithësi, prodhimi bujqësor dhe blegtoral përdoret për plotësimin e nevojave
individuale të familjeve fermere dhe të Bajram Currit. Një pjesë e tyre përdoret për të
plotësuar nevojat e banorëve të qytetit të Bajram Currit dhe turizmit në Luginën e Valbonës.
Tregëtimi i tyre bëhet në kushte primitive nëpër rrugë. Bajram Curri nuk ka ndonje treg të
sistemuar dhe organizuar të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. Një pjesë e vogël
tregëtohet jashtë rrethit (Shqipër apo Kosovë). Eshtë e rëndësishme që të mbeshteten
fermerët për të dalë në treg. Gjithashtu, duhet të mbështeten përpjekjet për grumbullimin,
përpunimin e marketimin e prodhimeve bujqesore dhe blegtorale. Ndërtimi i një tregu ku
fermerët tropojanë mund të shesin produktet bujqësore dhe blegtorale është e rëndësishme
për zhvillimin e bujqësisë dhe rritjen e të ardhurave të fermerëve. Zhvillimi i brand-it të
Tropojës do të ishte një hap i rëndësishëm. Kjo do të ndikonte drejtpërsëdrejti në sigurimin
e standarteve te sigurisë dhe cilësisë dhe rritjen e të ardhurave nga shitja e produkteve.



Mbledhja dhe tregëtimi i gështenjës është një nga burimet kryesore të të ardhurave për
ekonomine lokale. Formalizimi i pronësisë mbi masivet e gështenjës do të ndikonte
pozitivisht në menaxhimin e tyre dhe rritjen e prodhimit. Eshtë e rëndësishme që të kryhen
shërbime në kulturën e gështenjës për të luftuar sëmundjet.



Bimët medicinale janë një burim i rëndësishëm të ardhurash për buxhetin familjar për
shumë familje në Tropojë dhe mund të jenë një sektor i rëndësishëm në të ardhmen duke
shtuar sasinë dhe nivelin e përpunimit.



Tropoja ka një inventar të kufizuar të mekanikës bujqësore që shpjegohet kryesisht me
pamundësinë financiare të fermerëve dhe përmasave të vogla të fermës bujqësore e
kombinuar me mungesën e kooperimit midis fermerëve. Gjithashtu edhe sistemi ekzisues i
ujitjes është i degraduar, i pa mirëmbajtur, dhe nuk i përballon nevojat e fermerëve. Kjo ka
ndikuar edhe në rendimentin e prodhimit si dhe lënien djerrë të tokave. Mbështeja e
fermerëve (nëpërmjet kreditimit me kushte lehtësuese për shembull) për të rritur përdorimin
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e mekanikës bujqësore do të ndikonte ndjeshëm në rritjen e prodhimit dhe të ardhurave të
fermerëve. Përmirësimi i sistemit të ujitjes është i nevojshëm për rritjen e tokës së mbjellë
dhe të rendimentit. Gjithashtu e rëndësishme është nxitja e kooperimit midis fermereve.


Interesi i familjeve bujqësore për shtimin e të dhirtave duhet të mbështetet pasi kullotat
natyrore janë të përshtatshme dhe kanë kapacitet mbajtës trefish më shumë se sa aktuali.
Produktet belgtorale të të dhirtave janë shumë të kërkuara nga sektori i turizmit.



Tropoja si rreth është e njohur edhe për bletarinë. Megjithatë rendimenti është relativist i
ulët. Futja dhe adoptimi nga bletarët i metodave bashkëkohore do të siguronte rritjen e
rendimentit. Përdorimi efektiv i subvencioneve nga shteti është gjithashtu i rëndësishëm.



Tropoja ka kushte të mira për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Por, zona e Tropojës
po përballet me mungesën e burimeve njerëzore në bujqësi dhe blegtori kryesisht për shkak
të largimit të të rinjve nga fshati. Gjithashtu, në Tropojë ka burime njerëzore të
pamjaftueshme dhe të pakualifikuara për bujqësi dhe blegtori. Zhvillimi i tyre është shumë
i rëndësishëm. Duhet të rritet niveli kulturor dhe profesional i specialistëve dhe fermerëve
në rrethin Tropojës.



Eshtë e nevojshme të inkurajohet organizimi i fermerët në shoqata.


Aplikimi me efektivitet i skemave të mbështetjes financiare për fermerët është e
rëndësishme për rritjen e prodhimit bujqësor.

1.2 Informacion financiar Kryesor
Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumentii PlanifikimitFinanciar
2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territorial
Burimi i informacionit: PPV/PZhS
1

| PLANI I ZHVILLIMIT
1.1

Ndarja e territorit në pesë sisteme territoriale

1.2

Ndarja e territorit në njësi strukturore

1.3

Zonimi sipas kategorive bazë dhe nënkategorive të përdorimit të
propozuar të tokës

2

| ZONA DHE OBJEKTE TË RËNDËSISË KOMBËTARE DHE

TERRITORET FQINJE
2.1

Burime mjedisore në territorin e bashkisë së Tropojës

2.2

Trashëgimia kulturore në territorin e bashkisë së Tropojës
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2.3
2.4
3

Elemente të tjera të rëndësisë kombëtare
Përmirësimi i ndërveprimit

| PLANI I MBROJTJES SË MJEDISIT
3.1

Mbrojtja e peizazhit

12

3.1.1 Vlerësimi i ndikimeve në mjedis në nivel objektivash strategjike
3.1.2 Udhëzimet dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin
Mjedisor 12
3.2

Mbrojtja e burimeve ujore, habitateve ujore dhe cilësisë së tokës
5.2.1 Vlerësimi i ndikimeve në mjedis në nivel objektivash strategjike
5.2.2 Udhëzimet dhe masat zbutëse për të arritur Objektivat
Mjedisore 1, 2 dhe 5

3.3

Mbrojtja e natyrës (biodiversiteti dhe zgjerimi i hapësirave të gjelbra
urbane)
3.3.1 Vlerësimi i ndikimeve në mjedis në nivel objektivash strategjike
3.3.2 Ripyllëzimi
3.3.3 Brezi i Gjelbër Evropian
3.3.4 Udhëzimet dhe masat zbutëse për mbrojtjen e natyrës
(biodiversiteti dhe zgjerimi i hapësirave të gjelbra urbane)

3.4

Përmirësimi i Cilësisë së Ajrit
3.4.1 Vlerësimi i ndikimeve në mjedis në nivel objektivash strategjike
3.4.2 Udhëzimet dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin
Mjedisor 3

4.5
5

6

Hotspot-e

| RUAJTJA E ASETEVE KULTURORE
5.1

Parashikime për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore

5.2

Ruajtja dhe përmirësimi i monumenteve kulturore

| PËRMIRËSIMI I MJEDISIT BUJQËSOR
6.1

Parashikime për mbrojtjen e tokës bujqësore
7.1.1 Rehabilitimi i tokave të braktisura me agro-pylltari dhe
permakulturë
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6.1.2 Ripërdorimi i tarracave

8

6.2

Infrastruktura bujqësore

6.3

Pajimi bujqësor

| PLANI PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT
7.1
7..2
7.3

Zhvillimi turistik në rajon
Menaxhimi i shtigjeve
Shtigjet dhe pajisjet për turizmin e butë

| PLANI I MASAVE NË RRJETIN RRUGOR DHE TRANSPORT
8
Rrjeti rrugor
8.1
8.1.1 Hyrja për në territorin e bashkisë Tropojë
8.1.2 Përcaktimi i Politikave të Zhvillimit të Rrjetit Rrugor mbi
bazën e Planeve Kombëtare
8.1.3 Zhvillimi i rrjetit rrugor në Bashkinë e Tropojës
8.1.4 Parkimi

9.2

Propozimet për transportin public

9.2.1 Transporti publik rrugor
9.2.2 Transporti publik ujor
9.2.3 Terminali i pasagjerëve

9.3
9.4

Platformë për shërbim
Rrjeti i lëvizshmërisë së butë

| ZHVILLIMI URBAN
10

14

10.1

Zhvillimi ekonomik dhe urban

10.2

Parashikimi dhe shpërndarja demografike e popullsisë

10.2.1 Projeksioni i popullsisë

10.2.2 Kapaciteti mbajtës

10.3.1 Vendbanimet bujqësore e blegtorale
10.3.2 Vendbanimet pranë pikave të prodhimit

10.3.3 Vendbanimet me qendra administrative
11

| PLANI I MASAVE PËR SHËRBIME SOCIALE DHE HAPËSIRA

PUBLIKE
11.1

Strukturat publike

11.2

Qendra komunitare

11.3

Hapësirat publike

11.4

Shkollat

11.5

Kujdesi ndaj shëndetit
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2.Orientimi afatgjatë i Bashkisë (2-3 faqe)
Objektivat Strategjike

SO1 Mbrojtja e mjedisit
Pavarësisht se parqet dhe rezervat natyrore janë të pranishëm në rajon, duke e bërë
kështu një pjesë të madhe të territorit subjekt të niveleve të ndryshme të mbrojtjes, plani
synon të përforcojë mbrojtjen mjedisore nëpërmjet një seri veprimesh specifike, duke
vendosur në objektiv mbrojtjen e jetës së egër, përmirësimin e ekosistemit prodhues,
përforcimin e mrojtjes nga zjarri, zbutjen e ndryshimeve klimaterike (veçanërisht në
lidhje me erozionin e tokës) dhe forcimin e strukturave administrative dhe menaxhuese
të zonave të mbrojtura (përfshirë rritjen e ndërgjegjësimit publik).
SO2 Ruajtja e aseteve kulturore dhe natyrore
Ky objektiv strategjik synon të ngrejë politika dhe rregullore të qarta për mbrojtjen e
monumenteve dhe trashëgimisë kulturore të pranishme në të gjithë territorin e Bashkisë
së Tropojës (përfshirë një kod të ri ndërtimi për ndërtimet e reja dhe rinovimet) dhe të
fillojë një seri ndërhyrjesh që trajtojnë kullën dhe shtëpitë tradicionale malore, të ndërtuara
me gure, që sot janë në rrezik.

SO3 Zhvillimi i turizmit

Zhvillimi i turizmit në zonën e Tropojës është i lidhur ngushtë me përmirësimin e tipareve
të peizazhit të rajonit dhe me bashkimin e këtyre përbërësve të ndryshëm të
peizazhit në një park të madh territorial. Për të arritur këtë qëllim, veprimet strategjike
prekin ruajtjen dhe rehabilitimin e shumë shtigjeve historike që ende sot përshkojnë
territorin, rikuperimin e ndërtesave të papërdorura, si struktura hotelesh, dhe zhvillimin
e një pritjeje hoteliere të denjë në Bajram Curri, nga ku turistët do të arrijnë lehtësisht
pikën e fillimit të ekskursioneve, falë një sistemi të ri publik lëvizjeje.
SO4 Përmirësimi i bujqësisë dhe blegtorisë
Bujqësia dhe blegtoria ende sot janë dy format kryesore të prodhimit në territorin e
Tropojës, veçanërisht në malësitë lindore. Pavarësisht vështirësive të dekadave të fundit,
këto veprimatri duhet të përforcohen dhe të mbështeten nëpërmjet investimeve në
veprimtari të reja që përfshijnë të korrat alpine, rehabilitimit të infrastrukturave të braktisura
bujqësore dhe nëpërmjet mbështetjes së bashkëpunimit midis fermerëve. Vlera
e të korrave lokale duhet të rritet, zinxhiri i prodhimit, nga kultivimi deri te përpunimi
dhe tregtimi, duhet të plotësohet, ndërkohë që prodhimet lokale duhet të bëhen të disponueshme
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për vizitorët dhe duhet të jenë krenaria e rajonit të Tropojës.

SO5 Përmirësimi i aksesueshmërisë së territorit dhe lidhjet e brendshme

Aksesueshmëria në rajonin e Tropojës duhet të përmirësohet: ndërkohë që, nga njëra anë
është e rëndësishme të përmirësohen rrugët kombëtare pasi, për momentin, mënyra më
e mirë për të mbërritur në Tropojë nga Tirana është nëpërmjet Kosovës, nga ana tjetër,
është thelbësore të përmirësohet aksesueshmëria e të gjitha pjesëve të territorit nëpërmjet
një sistemi efiçent të transportit publik, duke lejuar p.sh. turistët të lëvizin lirshëm
midis Bajram Currit dhe pikave të shumëfishta të fillimit të ekskursioneve potenciale.

SO6 Konsolidimi i zonave urbane dhe rurale

Në kontrast me bukurinë e peizazhit, si Bajram Curri ashtu edhe qendrat rurale vuajnë
nga një mungesë e hapësirës së denjë publike. Ndërkohë që, në Bajram Curri, hapësira
e re publike e qytetit është parashikuar si një tërësi sipërfaqesh të shtruara që, duke
ndjekur topografinë, krijojnë fragmente tarracash dhe shkallësh, në qendra më të vogla
urbane, hapësira kryesore urbane është parashikuar si një trotuar këmbësorësh që lidh
mjediset kryesore publike, si administrata lokale, ambulanca dhe zyra postare. Në këtë
mënyrë, çdo qendër urbane do të shenjohet nga një vend specifik takimesh dhe jete
qytetare.

SO7 Përditësimi dhe implementimi i infrastrukturës bazë urbane

Në mënyrë të ngjashme me shumë pjesë të tjera urbane dhe rurale të Shqipërisë, edhe
rajoni i Tropojës ka nevojë për një përmirësim dhe implementim të infrastrukturave bazike
urbane, si në Bajram Curri ashtu edhe në vendbanime rurale, përfshirë realizimin e
një sistemi funksional kanalizimesh për të gjithë territorin e bashkisë (si në zonat rurale
ashtu edhe në ato urbane), ndërtimin e një impianti trajtimi të ujërave të zeza në Bajram
Curri dhe zhvillimin e një sistemi plotësisht funksional të hedhjes së mbeturinave.

SO8 Përmirësimi i bashkëpunimit ndër-kufitar.

Plani synon të njohë rëndësinë dhe të përforcojë bashkëpunimin ndër-kufitar me vendet
fqinje, si Kosova dhe Mali i Zi, pasi është e nevojshme të krijohen ndërveprime në terma
të mbrojtjes mjedisore dhe zhvillimit ekonomik.
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2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit
Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera

3. Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022
Paraqitja e projekteve kryesore–motivimi dhe përfituesit
PBA-ja është hartuar në bazë të programeve, ku çdo program lidhet me një funksion të veçantë të pushtetit
vendor, në përputhje me funksionet dhe qëllimet përkatëse. Dokumenti prezanton me detaje qëllimet, objektivat
dhe projektet/aktivitetet për çdo program. Dokumenti është hartuar për të gjitha programet e Bashkisë dhe është
fokusuar në programet prioritare, të cilat janë shprehje e kërkesave dhe nevojave të komunitetit.
Investimet kryesore të Bashkisë janëpërqendruar në shtate programe: ,te cilat ne menyre te detajuar do i
trajtojme gjate dokumentit te buxhetit. Projektet ku është parashikuar të investohet për një periudhë tre-vjeçare
janë:
Viti 2020
Programi

011

Nenfunksioni

Planifikim,menaxhim
dhe administrim

Projekti

Mobilim i zyrave te Bashkise

Arsyet/Motivimi dhe
përfituesit.
Restaurmi i Godines se
Bashkise,ne vitin 2016,nuk eshte
shoqeruar dhe me mobilimin e
zyrave,per te mbuluar dhe
shtimin e funksioneve te reja,si
dhe perqendrimin kryesor te
administares se Bashkise ne
godinen e restauruar.
Per kete eshte parashikuar nje
mobilim i disa prej zyrave te
Bashkise,sidomos per funksionet
dhe perjegjesite e shtuara si pyje
audit,bujqesi etj

045: Transporti

1.
Transporti
rrugor

Permiresimi
i
infrasttruktures se rrugeve
ne Lagjen “ 28 Gushti”

Lagjja “28 Gushti” eshte lagjja
ne qender te qytetit, ne te cilen
ndodhet edhe institucionet
kryesore
te
administrates.
Rruget dhe sheshet e kesaj
lagjeje, ne te cilat eshte punuar
para viteve 90, jane te
amortizuara ne mase te madhe.
Mungojne rrjetet e KUB,
ndriçimit rrugor, nje pjese KUZ,
gjelberimi, etj. Gjendja e tille e
infrastruktures se kesaj lagjeje
ka
sjelle
veshtiresi
ne
qarkullimin e mjeteve e te
kembesoreve dhe eshte nje
pengese
per
kryerjen
e
sherbimeve
te
pastrimit,
gjelberimit, etj. Kjo i sherben nje

komiteti te lagjes, prej 1900
banoresh.
Ne kete lagje nuk eshte
nderhyre prej 30 vitesh ,me
perjashtim te vitit 2019,ku eshte
nvestuar ne shumen prej 21.100
mije leke,ne segmentin kryesor
te saj e konkretisht segmentin
qe lidh rrugen ,prane fushes se
sportit me qenderen e tregut
artizanal.Ne kete investim jane
perfshire ,punime te tilla si
asfaltime,trotuare,
ndricim
publik
hapesira
te
gjelbera,ndricim dh punime ne
KUZ dhe KUB
Ne kete kushte mendohet qe te
vazhdohet me investime dhe ne
vitin 2020,me nje investim prej
20.000 mije leke,per nderhyrje
ne segmente te tjera te
brendshme te lagjes,
Lagjja “Dardania” eshte lagje
me ndertime, kryesisht te reja,
te ndertuara ne fund te viteve
80, por me nje mungese te
theksuar
te
infrastruktures
rrugore
dhe
rrjeteve
inxhinierike. Nisur nga kjo
gjendje, del e nevojshme
nderhyrja me fonde per te
sistemuar rruget e sheshet me
ane te asfaltimit te tyre dhe te
ndertimit te rrjeteve te KUB,
KUZ, ndriçimit rrugor, krijimit te
siperfaqeve te gjelberta, etj., te
cilat do t’i sherbejne nje
komuniteti prej 2950 banoresh

045: Transporti
8 Transporti rrugor

 Rikonstruksion rruge
ne
Lagjen Dardania ,Bajram
Curri
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Ne kete lagje nuk eshte
nderhyre prej 30 vitesh ,me
perjashtim te vitit 2019 me
perjashtim te kendit te lojerave
per femije te investuar ne vitin
2008,,ku eshte nvestuar ne
shumen prej 11.208 mije
leke,ne segmentin kryesor te saj
e konkretisht segmentin qe lidh
rrugen Agim Ramadani me
rrugen Ram Sadria.Ne kete
investim jane perfshire ,punime
te tilla si asfaltime,trotuare,
ndricim publik hapesira te
gjelbera,ndricim dh punime ne
KUZ dhe KUB.mendohet te
nderhyhet me nje investim prej
15.208 mije leke per punime te
tjera ne kete lagje ,per te

mundesuar rehabiliimin e plote
te kesaj lagje.
.

Nepermjet ketij programimi
mundesohet
vazhdimi i
punimeve
ne
unazen
e
Gashit,Njesia
administrative
Tropoje si je nder njesite me te
medha
ne
Bashkine
e
Tropojes,ne te cilin ne kater vitet
e kaluara eshte investuar vetem
ne infarstrukturen e ujitjes dhe te
furnizmit me uje dhe jo ne
infrastrukture rrugore.

045: Transporti
8 Transporti rrugor

 Rikonstruksion ‘Unaza e
Gashit”Njesia administrative
Tropoje

Nepermjet investimi do te
mundesohet vazhdimi i sistemim
dhe shtrim ne cakull te rruges
nga Fshati Kerrnaje ne drejtim te
fshatit Myhejan,me vepra te
tilla
si
zgjerime
te
terreneve ,,kanale pritese te
ujerave
te
larte,vendosje
turbinash
,vendosje
te
shtyllave
te
ndricimit,ne
qendern e fshatit.
Ky investim shte parashikuar
ne shumen 25.541 mije leke
Ky investim do te vazhdoje
dhe ne vitete e tjera te PBA-se.
.

045: Transporti

 Rikonstruksion ‘Rikualifikim i
qendres
administartivce
8 Transporti rrugor
Bytyç ,”Njesia administrative
Bytyç

Nepermjet ketij programimi
mundesohet ,sistemim pjesor i
qendres
se
Njesise
Administrative
,ku
jan
eparashkuar punime te tilla
rikualifikuese
si,sistemim
i
kanaleve
te
ujerave
te
shiut,asfaltim i shtresave te
demtuara te asfaltit,punime ne
sistemin e ndricimit etj
Ky investim eshte programuar ne
vleren 8.000 mije leke.
.

7.Menaxhimi
i
ujitjes dhe kullimit



Rikonstrunstruksion kanale
vaditese,Bashkia Tropoje,

21

Nepermjet
ketij investimi
mundesohet,permiresim
i

Kanli I Gashit

042-Bujqesia
,pyjet peshkimi
dhe gjuetia

sistemit te ujites per banoret e
zonave qe mbulohen nga Veprat
ujitese, te Gashit,
Sqarojme qe punimet,qe do
parashikohen jane vazhdim i
punimeve ne keto segmente te
bera ne tre vitet e fundit.
Shuma e parashikuar
20.000 mije leke.

064

Ndriçimi i rrugeve

Rikonstruksion I rrjetit te ndricimit
rrugor

eshte

Me
kete
investim
eshte
parashikuar qe te restarohet
ndricimi rrugur ne Rruget
kryesore te qytetit,kryesht ne
rrugen Ram Sadria./
Fondi i parashikuar eshte 5.000
mije leke.

092-Arsimi
i
mesem
dhe
sherbimet
mbeshtetese

106-Strehim
social

21-Arsimi i mesem

Strehim social

Bashkfinancim per palester
dhe trrene sportive te
Gjimnazit “Asim Vokshi”
Bajram Curri

Bashkfinancim per pojekte ne
funksion te projekteve per
ndertim qendrash komunitare.

Nepermjet
ketij
investimi
synohetndertimi i palestres dhe
terreneve sportive te kesaj
shkolle,Investimi
nen
kete
program perfaqeson vetem
pjesen e bashkfinancimit me
Fondin Shqiptar te Zhvillimit,per
kete objekt.Rikonstruksioni i
shkolles s emesme eshte
realizuar gjate vitit 2018-2019.
Eshte menduar nje fon simbolik
,per raste e projekteve qe
kerkojne bashkfinancime per
punime ndertimore.
Eshte parashikuar nje fond prej
850 mije leke.

Viti 2021
Programi

Aktiviteti

045: Transporti
8 Transporti rrugor

Arsyet/Motivimi dhe
përfituesit.

Projekti

 Rikualifikikim urban “Lagje
Partizani”,Faza e dyte.

Nepermjet ketij programimi
mundesohet
vazhdimi i
punimeve ne rikualifikimin e
lagjes ” Partizani”,Faza e dyte.
Gjate vitit 2013 eshte
investuar
ne
sistemim
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asfaltimte rruges kryesore ne
kete lagje por vetem ne pjesen
Markate,deri
ne
pjesen
fundore te kesaj lagje ,por pa
kaluar ne segmentin e rruges
“Bylbil Breçani”Me kete
investim synohet sistemim –
asfaltim i segmentit te
rruges nga Pallati i Kultures
dh bashkij me pjesen e
sipermet te lagjes” Partizani”
Do te kryhen punime te
investimi
ne
trotuare,ndricimi KUZ dhe
KUB.
Shuma
e
investimit
parashikohet 34.549 mije
Ky investim do te vazhdoje
dhe ne vitete e tjera te PBAse.
.

045: Transporti

8-Transporti
rrugor



Rikonstruksion "Unaza e
Gashit" Faza e dyte

Nepermjet ketij investimi
synohet qe te vazhdoje
sistemim asfaltim i Rruges
auto qe lidh Fshati KerrnajeKovac –Myhejan-Tropoje e
vjeter.Fondi ne dispozicion do
te jte 30.000 mije leke.
Ky investim d te vazhdoje dhe
ne vitin 2022

042-Bujqesia
,pyjet peshkimi
dhe gjuetia

064

7.Menaxhimi
i
ujitjes dhe kullimit

Ndriçimi i rrugeve



Rikonstruksion
Kanali
vadites i Shoshanit

Nepermjet
ketij
investimi,synohet permiresimi
i infarstruktures ujitese te
Fshatit Shoshan ,Lagje e Paqes
Shuma
e
investimit
parashikohet ne 30.000 mije
leke..

Rikonstruksion I rrjetit te ndricimit
rrugor

Me kete investim eshte
parashikuar qe te restarohet
ndricimi rrugur ne Rruget
kryesore te qytetit,kryesht ne
rrugen Agim Ramadani,dhe
Beselidhja e Malesise.
Fondi i parashikuar eshte
5.000 mije leke.
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Nepermjet
ketij
programimi,synohet
permiresimi i infrastruktures
arsimore
dhe
kushteve
higjenosanitare ne kopshtin nr
1,Lagjen Partizani.
091-Arsimi baze
dhe parashkollor

21-Arsimi baze

Rikonstruksion I kopshtit nr 1.

Kjo ndertese eshte trekateshe
dhe nuk eshte nderhyre me
asnje investim qe ne vitet .85.
Ka nevoje per nje restaurim te
pergjitshem..
Shuma e programuar eshe
10.800 mije leke.

106-Strehim
social

Strehim social

Bashkfinancim per pojekte ne
funksion te projekteve per
ndertim qendrash komunitare.

Eshte menduar nje fon
simbolik
,per
raste
e
projekteve
qe
kerkojne
bashkfinancime per punime
ndertimore.
Eshte parashikuar nje fond
prej 850 mije leke.

Viti 2022
Programi

Aktiviteti

045: Transporti
8 Transporti rrugor

Projekti

Arsyet/Motivimi dhe
përfituesit.

 Rikonstruksion rruge
ne
Lagjen Dardania ,Bajram
Curri

Lagjja “Dardania” eshte lagje
me ndertime, kryesisht te
reja, te ndertuara ne fund te
viteve 80, por me nje
mungese te theksuar te
infrastruktures rrugore dhe
rrjeteve inxhinierike. Nisur
nga kjo gjendje, del e
nevojshme nderhyrja me
fonde per te sistemuar rruget
e sheshet me ane te asfaltimit
te tyre dhe te ndertimit te
rrjeteve te KUB, KUZ,
ndriçimit rrugor, krijimit te
siperfaqeve te gjelberta, etj.,
te cilat do t’i sherbejne nje
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komuniteti
banoresh

prej

2950

Mendohet qe ne vitin 2022,te
nderhyhet ne rruget dytesore
te lagjes me sistemime
asfaltime,ndricim KUZ dhe
KUB.Shuma e programuar per
vitin 2022 do te jete15 565
mije leke

045: Transporti
8 Transporti rrugor

 Rikonstruksion rruge
ne
Lagjen Dardania ,Bajram
Curri

Do te vazhdohet me sistemime
te te segmenteve tetjera te
ksaj lagje ,sidomos ne pjesen
me se dy rrugeve Beselidhja e
Malesise dhe Mic Sokoli,ne te
cilen nuk eshte nderhyre
asnjehere,.Shuma
e
planifikuar eshte 20.000 mije
leke.
Parashikohen, punime te
infrastruktures
teresore,te
kesaj pjese te lagjes si
sisstmim,gjelberim
ndricim
KUZ dhe KUB.
Ne kete rruge nuk eshte
nderhyre asnjehere .
Jane parashikuar sistemime
zgjerim dhe shtrim transhe,
me qellim vazhdimin e
procedurave te mevonshme
ne sistemim dhe asfaltim

045: Transporti
8 Transporti rrugor

 Rikonstruksion Rruga T,pla
Moken
Dege,Njesia
administartive Fierze.

Parashikohet punime ne nje
segment rreth 6.7 km rruge.
Punimet do te perfshijne dhe
ndertimin e tre veprave te
artit.
Prashikohet nje fond prej
10.000 mije leke
.

045: Transporti
8 Transporti rrugor

 Rikualifikikim urban “Lagje
Partizani”,Faza e trete.

Nepermjet ketij programimi
mundesohet
vazhdimi i
punimeve ne rikualifikimin e
lagjes ” Partizani”,Faza e trete
Shuma
e
investimit
parashikohet 27.585 mije
Ky investim do te vazhdoje
dhe ne vitete e tjera te PBAse.
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.

Nepermjet ketij programimi
mundesohet
vazhdimi i
punimeve ne unazen e
Gashit,Njesia administrative
Tropoje si je nder njesite me te
medha ne Bashkine e
Tropojes,

045: Transporti
8 Transporti rrugor

 Rikonstruksion ‘Unaza e
Gashit”Njesia administrative
Tropoje-Faza 3

Nepermjet ketij investimi
synohet te procedohet me
punime asfaltuese .
Parashikohet nje fond prej
20.000 mije leke.
.
.

042-Bujqesia
,pyjet peshkimi
dhe gjuetia

064

7-.Menaxhimi
i
ujitjes dhe kullimit



Rikonstruksion
Kanali
vadites i Shoshanit.

Nepermjet ketij investimi
permiresohet infarstruktura e
ujitjes
se
fshatit
shoshan,Cernice.
Eshte parashikuar fondi prej
25.800 mije leke.

Ndriçimi i rrugeve

Rikonstruksion I rrjetit te ndricimit
rrugor

Me kete investim eshte
parashikuar qe te restarohet
ndricimi rrugur ne Rruget
kryesore te qytetit,kryesht ne
rrugen Mic Sokoli dhe
Sylejman Vokshi.
Fondi i parashikuar eshte
5.000 mije leke.

091

Arsimi baze

Punime ndertimore ne shkollat
Cernice,Babine,Tropoje.

Jane parashikuar punime
ndertimore,ne keto sholla,pasi
nuk
eshte
investuar
krahasimisht shume pak ne
keto objekte.\
Jane parasikuar punime ne
nyjet
sanitare,dyer
dhe
dritare,
Fondi i parashikuar eshte
10.765 mije leke

106-Strehim
social

Strehim social

Bashkfinancim per pojekte ne
funksion te projekteve per
ndertim qendrash komunitare.
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Eshte menduar
simbolik
,per
projekteve
qe

nje fon
raste
e
kerkojne

bashkfinancime per punime
ndertimore.
Eshte parashikuar nje fond
prej 850 mije leke.

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore–arsyet dhe përfituesit
Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS

1..SISTEMIME LAGJE “28 GUSHTI”, BAJRAM CURRI
01. Personat e Kontaktit
Emri i propozuesit te
projektit

Firma e
propozuesit te
Projektit

Bashkia Tropoje

Te dhena te detajuara
per propozuesin e
projektit

Drejtoria Planifikim Zhvillim
Territorit

Institucioni Buxhetor/

Bashkia Tropoje

Vendodhja e
Projektit

Ministria/grupi/sektori

Bashkia Tropoje
NjA B.Curri

02. Identifikimi i Idese se Investimit
Projekt Idea

Problemet per tu adresuar

Lagjja “28 Gushti” eshte lagjja ne qender te qytetit, ne te cilen ndodhet edhe
institucionet kryesore te administrates. Rruget dhe sheshet e kesaj lagjeje, ne
te cilat eshte punuar para viteve 90, jane te amortizuara ne mase te madhe.
Mungojne rrjetet e KUB, ndriçimit rrugor, nje pjese KUZ, gjelberimi, etj.
Gjendja e tille e infrastruktures se kesaj lagjeje ka sjelle veshtiresi ne
qarkullimin e mjeteve e te kembesoreve dhe eshte nje pengese per kryerjen e
sherbimeve te pastrimit, gjelberimit, etj. Kjo i sherben nje komiteti te lagjes,
prej 1900 banoresh.

Emri i Programit

Infrastrukturë rrugore (P4/F1)

Qellimet dhe objektivat e

Qellimi:Te rritet cilesia e sherbimeve per banoret e lagjes

Programit te cilat projekti
do te ndihmoje te arrihen

Objektivi: Përmirësimi i ambjentit urban, rrugeve, shesheve, etj., nepermjet
kryerjes se punimeve, si:
Shtresa asfaltike ne nje gjatesi rrugore prej 480 ml
Rrjet ndriçimi rrugor ne gjatesi 480 ml
Rrjete te KUB dhe KUZ ne gjatesi 480 ml
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Ndertim mure pritese e mbajtese dhe sistemim e krijim i siperfaqeve te
gjelberta.

0.3. Kostot e Projektit te Investimit
Kosto e zbatimit

19.504

Kosto kolaudim supervizim

496

Kosto e projektimit

Kosto Totale e Projektit
000/leke

20.000

2. SISTEMIME LAGJE “DARDANIA”, BAJRAM CURRI
01. Personat e Kontaktit
Emri i propozuesit te
projektit

Firma e
propozuesit te
Projektit

Bashkia Tropoje

Te dhena te detajuara
per propozuesin e
projektit

Drejtoria Planifikim Zhvillim
Territorit

Institucioni Buxhetor/

Bashkia Tropoje

Vendodhja e
Projektit

Ministria/grupi/sektori

Bashkia Tropoje
NjA B.Curri

02. Identifikimi i Idese se Investimit
Projekt Idea

Problemet per tu adresuar

Lagjja “Dardania” eshte lagje me ndertime, kryesisht te reja, te ndertuara ne
fund te viteve 80, por me nje mungese te theksuar te infrastruktures rrugore
dhe rrjeteve inxhinierike. Nisur nga kjo gjendje, del e nevojshme nderhyrja me
fonde per te sistemuar rruget e sheshet me ane te asfaltimit te tyre dhe te
ndertimit te rrjeteve te KUB, KUZ, ndriçimit rrugor, krijimit te siperfaqeve te
gjelberta, etj., te cilat do t’i sherbejne nje komuniteti prej 2950 banoresh.

Emri i Programit

Infrastrukturë rrugore (P4/F1)

Qellimet dhe objektivat e

Qellimi:Te rritet cilesia e sherbimeve per banoret e lagjes

Programit te cilat projekti
do te ndihmoje te arrihen

Objektivi: Përmirësimi i ambjentit urban, rrugeve, shesheve, etj., nepermjet
kryerjes se punimeve, si:
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Shtresa asfaltike ne nje gjatesi rrugore prej 180 ml
Rrjet ndriçimi rrugor ne gjatesi 180 ml
Rrjete te KUB dhe KUZ ne gjatesi 180 ml
Ndertim mure pritese e mbajtese dhe sistemim e krijim i siperfaqeve te
gjelberta.

0.3. Kostot e Projektit te Investimit
Kosto e zbatimit

11.000

Kosto kolaudim supervizim

208

Kosto e projektimit

Kosto Totale e Projektit
000/leke

11.208

3.Rikonstruksion “UNAZA E GASHIT”FAZA E PARE
01. Personat e Kontaktit
Emri i propozuesit te
projektit

Firma e
propozuesit te
Projektit

Bashkia Tropoje

Te dhena te detajuara
per propozuesin e
projektit

Drejtoria Planifikim Zhvillim
Territorit

Institucioni Buxhetor/

Bashkia Tropoje

Vendodhja e
Projektit

Ministria/grupi/sektori

Bashkia Tropoje
NjA TRopoje

02. Identifikimi i Idese se Investimit
Projekt Idea

Problemet per tu adresuar

Unaza e Gashit konsiderohet si objketi qe koerkon investimin me te madh ne
teresine e projekteve te infrastruktures ne Bashkine e Tropojes.Kjo unaze
perfshine segmentin qe lidh fshaterat,Sopot,Babine,Begaj,Kerrnaje
,Shkekzen,kovac ,Myhejan,Tropoje,Mejdan dhe Sopot
Jane te asfaltuara segmente Sopot Kerrnaje dhe Sopot Tropoje,
Jane te parikonstruktuarasegmente Kerrnaje,ZhenajShkelzen,Kovac,Myhejan,Tropoje ,
Nga ky projekt perfitojne rreth 5200 banore te ketyre fshterave,
Me kete investim eshte parashikuar qe te mundesohet vetem zgjerime te
trasese ,dhe shtrese me çakull,per te vazhduar ne vietet etjera me asfaltime .
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Emri i Programit

Infrastrukturë rrugore (P4/F1)

Qellimet dhe objektivat e

Qellimi:Te rritet cilesia e sherbimeve per banoret e ketyre fshaterave

Programit te cilat projekti
do te ndihmoje te arrihen

Objektivi: Përmirësimi i ambjentit urban, rrugeve, veprave te artit, etj.,
nepermjet kryerjes se punimeve, si:
Gernime ,zgjerime te nje segmenti prej 12 km .
Shtresa çakulli ne nje gjatesi rrugore prej 12 km
Restaurim i dy urave qe lidhin fshaterat Kerrnaje dhe Kovaç.

0.3. Kostot e Projektit te Investimit
Kosto e zbatimit

24.775

Kosto kolaudim supervizim

766

Kosto e projektimit

Kosto Totale e Projektit
000/leke

25.541

3.Rikonstruksion ” Kanali i Gashit”-Faza e dyte
01. Personat e Kontaktit
Emri i propozuesit te
projektit

Firma e
propozuesit te
Projektit

Bashkia Tropoje

Te dhena te detajuara
per propozuesin e
projektit

Drejtoria Planifikim Zhvillim
Territorit

Institucioni Buxhetor/

Bashkia Tropoje

Vendodhja e
Projektit

Ministria/grupi/sektori

02. Identifikimi i Idese se Investimit
Projekt Idea

Problemet per tu adresuar

Emri i Programit

Infrastrukturë ujore (P5/F1)
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Bashkia Tropoje
Nja Margegaj

Qellimet dhe objektivat e

Qellimi:Te rritet cilesia e sherbimeve per banoret e ketyre fshaterave

Programit te cilat projekti
do te ndihmoje te arrihen

Objektivi: Përmirësimi i sistemit te ujitjes per banoret e fshterave
Begaj,Babine,Sopot dhe Shumice.
Restaurime te pjeseseve te demtuaara ne njengjatesi prej 7 km .
Shtrim ne beton i nje segmenti prej 7 km.

0.3. Kostot e Projektit te Investimit
Kosto e zbatimit

19.400

Kosto kolaudim supervizim

600

Kosto e projektimit

Kosto Totale e Projektit
000/leke

20.000

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022
Bashkelidhur eshte dhe tabela perkatese ne formen qarte.

Emertimi I projektit

Njesia
administartive

Ndertim urash,Nja Llugaj,Bujan,Lekbibaj
Bytyc dhe Tropoje

Te gjitha

Kanalizime dhe prita ,Lagja Nimnaj

Nja B.Curri

Rikonstruksion I ndricimit rrugor,Bajram
Curri dhe Margegaj

Nja B.Curri

Sistemime ne fshaterat ,Margegaj dhe
Fierze

Nja
Margegaj&Fierze

Sistemime ne Lagjen 'Partizani"

Nja B.Curri

shuma 6260
Rikonstruksion i ndricimit rrugor,Bajram
Curri ,Tropoje,Fierze

Shpenzime kapitale per strehimin
bashkfinancim

Rikonstruksion,Rruga Katundi I
Paqes(detyrim)

Financimi
per vitin
2021

Financimi
per vitin
2022

680
2,000
3,500
13,771

Nja
Margegaj,Fierze

-

5,000
-

Nja B.Curri

shuma 1110

Financimi
per vitin
2020

10,960

30,911

shuma 6440
Mobilim zyra te bashkise

Financimi
per vitin
2019

5,000
2,700

Nja B.Curri

Margegaj
4,000

31

-

5000
5,000

-

5000
5,000

2900

2,700

2,900

-

850

850

850

850

850

850

Rikonstruksione ne lagjet e qyteteit(28
Gushti-lagjia Dardania"

B.Curri

Rikualifikim urban Lagjes Partizani-Faza
e dyte.

B.Curri

Sistemim asfaltim "Rruga T'pla-MokenDege"

Fierze

Rikonstruksion "Unaza e Gashit"

Tropoje

41,100

35665

31,208
34549

10000
30000

25,541
Rikualifikim I qendres se njesise
administartive Bytyc

Ndertim Ujesjllesi Kasaj
Rrjeti sekondar I ujesjllesit dhe lidhja e
banesave me uje te pijshem
Hartim projektesh-

Tropoje
Tropoje
Nja B.Curri
Nja B.Curri

Rikonstruksion-Kanale vaditese

Margegaj

Rikonstruksion Kanali vadites i Gashit

Tropoje

Rikonstruksion Kanali i Shoshanit

Margegaj

8,000
64,749

64,549

93,250

6,500
5,000
10,651
960
23,111

-

-

-

5,000
30000

5,000
Rikonstruksion Fusha e Sportit,Faza e
trete

20000

Bytyc
45,100

Ujesjellesi I Fshatit Tropoje e vjeter dhe
rrethina Faza e trete

27585

20,000
20,000

25800
25,800

30,000

B.Curri
3,000
3,000

Punime ndertimore ne
shkollat,Shoshan,Margegaj,Bucaj,Aste,dhe
Kovaç

Nja
Tropoje,Margegaj

Punime ndertimore ne shkollen Bytyc

Nja Bytyc

Rikonstruksion I Kopshtit nr 2

Nja B.Curri

Punime ndertimore ne
shkollat,Babine,Tropoje,Cerrnice

Nja Tropoje

B.Curri

Shkolla"Asim Vokshi_Palester dhe terrene
sportive dhe sistemime te jashtme"

Nja B.Curri

-

-

2,500
2,500
10,800
10,765
2,500

Bashkfinancim 'Rikonstruksion shkolla e
mesme Asim Vokshi"

-

2,500

10,800

10,765

7,450
7,350
7,450
117,072

7,350
103,149

-

114,099

135,665

4.Informacion financiar
4.1 Supozimet e planifikimit
Tabela D2 me shpjegim dhekoment të shkurtër.
Kjo tabele nuk eshte plotesuar me arsyetimin qe nuk siponojme te dhena te sakta duke i konsideruar treguesit e
paraqitur ne tabele,tregues makroekonomik.
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4.2 Burimi i të ardhurave
Tabela F1-Bashkangjite materialit-

Transferta e pakushtëzuar
Nëpërmjet vlerësimeve të paraqitura në Kuadrin Makroekonomik Fiskal, Bashkia Tropoje ka analizuar
burimet që do të ketë në dispozicion për të financuar shpenzimet e saj.
Këto vlerësime përbëjnë bazën për të përcaktuar Tavanet e Shpenzimeve të Programit Buxhetor
Afatmesëm për Bashkinë Tropojë.
Këto vleresime janë miratuar në Këshillin e Bashkisë Tropoje gjatë muajit Janar 2019.
Bashkia Tropojë në hartimin e projektbuxhetit për periudhën 2019-2021 dhe për përcaktimin e nivelit
të pagave duhet të bazohen në kuadrin ligjor të miratuar gjatë vitit 2018-2019.
Transferta e pakushtëzuar dhe specifike për vitet 2020-2022, (së bashku me të ardhurat nga taksat dhe
tarifat vendore), financojnë funksionet dhe kompetencat që janë transferuar në qeverisjen vendore deri
në vitin 2019. Për transferimin e funksioneve ardhmen, niveli i tranfertës së pakushtëzuar shtohet në
varësi të funksioneve ose kompetencës së transferuar dhe faturës përkatëse të saj.
Ndarja e transfertës së pakushtëzuar sipas njësive të vetëqeverisjes vendore, për periudhën 2020-2022,
është bërë bazuar në formulë, sipas përcaktimeve të nenit 24 të ligjit nr.68/2017 “Për financat e
vetëqeverisjes vendore”. Të dhënat sipas kriterit të popullsisë, të dëndësisë së popullsisë, të numrit të
nxënësve, taksat e përdorura për ekualizimin janë ato të përdorura në ndarjen e transfertës së pakushtëzuar
në buxhetin e vitit 2019. (shtojca 1 “Parashikimi i transfertës së pakushtëzuar për bashkitë dhe qarqet për
periudhën 2020-2022.
nëlekë

Bashkia
Tropoje

2020

2021

2022

214,785.007 232.002.691 246.501.241

2.Transferta specifike dhe e kushtëzuar




Transferta specifike parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2020-2022, për financimin e
shpenzimeve për funksionet e transferuara në njësitë e qeverisjes vendore. Sipas akteve ligjore në fuqi
funksionet e transferuara janë: personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe
personeli jomësimor në arsimin parauniversitar, ujitja dhe kullimi, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe
shpëtimi (PMNZSH), administrimi i pyjeve. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore,
dhe shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, do të bëhen ne përputhje me aktet ligjore në fuqi për
zërat përkatës. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të
rritur cilësinë e shërbimit për çdo funksion të transferuar.per vitet 2020-2021 transferta specifike do
te jete ne te njejtat nivele,me alokimin e vitit 2019,ndersa ne vitin 2022 do te jete 5 % me e larte se
akordimi ne vitin 2019
Transferta e kushtëzuar parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2020-2022, për financimin e
shpenzimeve për funksionet e deleguara. Shuma e transfertave të kushtëzuara do të jetë rezultat i
shpenzimeve sipas artikujve për çdo aktivitet që kryhet në zbatim të funksioneve të deleguara.
Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, dhe shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes,
do të bëhen ne përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës.
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Transferta specifike, për funksionet e transferuara në nivel vendor deri në vitin 2019, për periudhën
2020-2022, bazohet në Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të miratuar.
Ndarja e transfertës specifike sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2020-2022 do të
jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës së miratuar me buxhetin e vitit 2019,pervec viti 2022
qe do jete 5% me elarte se viti 2019.

Analizë për parashikimin e shpenzimeve për periudhën 2020-2022 (Faktorët e rritjes ose uljes së shpenzimeve të
personeli/operative/investime).
4.4 Rezultati total i buxhetit
F13 mekoment
Buxheti,i paraqitur per periudhen 2017-2019 ne shifra absolute me te larta se buxheti 2020-2022,vjen si rezultatai
perfshirjes ne faktin e buxhetit dhe ne te pritshmin e 2019 te fondeve te akorduara nga transfertat e kushtezuara
dhe fondet e deleguara me destincion te percaktuar.

4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.1 Huamarrje
F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi me koment;informacionpër stokun e borxhit
Bashkia Tropoje ,nuk ka aplikuar hua per financim shpenzimesh dhe as per financim te stokut te borxhit.

4.4.2 Detyrime të prapambetura
C3 dhe F12 Detyrime të prapambeturat me koment
Stokui I borxhit paraqitet ,nuk eshte real qe mund te paraqesim,per shkak te vecorise se kufizimit te limitit.
Detyrimet per investime te jane te pasqyruara ne Tabelen e detajimit te investimev,ku jane te ndara detriment per
te cilat eshte vendos shlyerja e tyre ne vitin 2019

4.4.3 Treguesit financiarë
F14 Treguesit financiarë me koment
Referuar tabeles F14 te FPT sqarojme se norma totale e shpenzimeve ndaj totalit te te ardhurave per vitet 2016
eshte 95.5% ndersa per vitin 2017 eshte 94.4% si rrjedhoje e gjendjes se trasheguar ne fund te viti 2016 dhe 2017.
Ne vitin 2018 eshte 100% sepse kemi planin e pritshem te 2018 dhe deri ne kete moment planifikojme qe do
realizohen shpenzimet e planifikuar ng ate gjitha burimet e planifikimit .. Ndersa per vitet 2019-2021 eshte 98% si
rrjedhoje e mosmbledhjes ne FPT ne shumen e pergjithshme te shpenzimeve te fondit rezerve te planifikuar ne keto
vite.
Raporti i te ardhurave nga burimet e veta ne raport me te ardhurat e pergjithshme varion nga 10 % ne vitin 2016
ne 15% ne vitin 2021.
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4.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale
Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut.
Ne baze te Ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “ Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, përcaktohen parimet,
rregullat, procedurat, strukturat administrative dhe metodat për funksionimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit
në njësitë e sektorit publik të Republikës së Shqipërisë, si dhe përgjegjësitë menaxheriale për planifikimin, zbatimin,
kontrollin e buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin. Ligji përmban koncepte dhe përgjegjësi të reja për menaxhimin
e riskut në institucionet publike.
Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme që
kanë efekt të dëmshëm mbi përmbushjen e objektivave të njësisë publike dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme
se këto objektiva do të realizohen. Risku matet sipas efektit të tij dhe shkallës së probabilitetit të ngjarjes.
Identifikimi dhe menaxhimi i riskut mundëson strukturat drejtuese në çdo njësi në kryerjen e detyrave dhe
përgjegjësive që kanë për realizimin e aktivitetit në to. Çdo drejtues është i vetëdishëm se risku do të ekzistojë dhe
nuk do të eleminohet kurrë tërësisht. E rëndësishme është që risku të menaxhohet në mënyrë efektive.
Strategjia e riskut përkufizohet si qasja e njësisë për menaxhimin e riskut e pasqyruar në politikat e nivelit të lartë
të njësisë publike dhe më tej. Ajo përcakton mënyrën se si sillet njësia ndaj risqeve dhe vendos kuadrin e
përgjithshëm të proçesit të menaxhimit të riskut.
Strategjia e riskut të njësisë duhet të përcaktojë në mënyrë të qartë strukturat përgjegjëse për menaxhimin,
monitorimin dhe raportimin e risqeve. Për risqet që janë cilësuar më të lartat (më kritiket), duhet të hartohet një plan
afat-gjatë veprimi.
Për realizimin e të ardhurave të veta vendore, njëkohësisht duke ruajtur tendencën për përmirësimin e politikave
dhe strategjive incentivuese e zhvilluese të ekonomise lokale, është hartuar stategjia për menaxhimin e riskut duke
kaluar në këto etapa:
 Identifikimi i objektivave
 Identifikimi i risqeve te jashtme dhe të brendshme.
 Analiza dhe vlerësimi i çdo risku (sipas probabilitetit dhe impaktit).
 Marrja e masave të metejshme, për pakësimin apo reduktimin e riskut.
 Paraqitja e të gjithë konkluzioneve të arritura

5. Informacion për programet buxhetore
011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose
këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së
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vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimine
proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.
01110

Planifikim, menaxhim dhe
administrim

01120

Çështje financiare dhe
fiskale

01130

Shërbimet e përgjithshme
publike

 Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryeytarit
të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe
komisioneve të këshillt ose të kryetarit të njësisë.
 Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun.
 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe
fiskale; menaxhim i fondeve të njësisës së vetëqeverisjes
vendore, i borxhit dhe funksionim i skemave të taksimit;
 Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit,
administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit
dhe auditit;
 Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të
përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave
për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.
 Administratim dhe operim i shërbimeve të përgjithshme
të personelit, duke përfshirë zhvillimin dhe zbatimin
politikave të përgjithshme për personelin
 Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore,
duke përfshirë formulimin, bashkërendimin dhe
monitorimin, në veçanti të PZhS
 Administrim dhe operim i shërbimeve të tjera të
përgjithshme, si shërbimet e centralizuara të prokurimit,
mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të
njësisë operim i ndërtesave në pronësi apo të zëna nga
njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit
dhe IT së centralizuar etj.

Projekte të rëndësishme(maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh
Kodi
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

01110

Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore
(Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë)

2020

2022

Programi i administratës vendore përcakton menaxhimin dhe
mbështetjen administrative për programet e tjera të punës,
veçanërisht në vazhdimësinë e zhvillimit të kapaciteteve
menaxhuese në të gjitha nivelet e institucionit për të
mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin e politikave
dhe kuadrit ligjor në funksion.

2020

2022

01120
01130

Projekte të rëndësishme (maks.3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi i
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
Fillon
projektit
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Mbaron

01110
01110
01110

Planifikim Menaxhim dhe Administrim
Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore.
Vazhdimesia e anetaresimit ne SHBSH

2020
2020

2022
2022

01130

Shërbimet e Prgjithshme Publike

2020

2022

01130

Funksionim I i administratës së Bashkisë së Tropoje në funksion të
përmbushjes së misionit, qëllimeve, objektivave dhe përgjegjësive ndaj
qytetarëve

2020

2022

01130

Materiale dhe sherbime zyre,per administraten e Bashkise

2020

2022

01130

2020

2022

01130

Sigurim i sherbimevenga te trete per mirfunksionimin e proceseve
te punes(uje,energji,internet ,posta,mjete pastrime ,publikime etj
Ofrim i sherbimit te transportit per funksinimin e administartes,

2020

2022

01130

Trainim i burimeve njerezore

2020

2022

01130

Udhetime dhe dieta per administaren vendore ne perputhje me
nevojat e proceseve te punes.

2020

2022

01130

Mirembjtje e godinave administrative te Bashkise dhe Njesive
administartive

2020

2022

01130

Ofrim I sherbimeve te pritjes ne funksion te permbushjes se
detyrave te administrates .

2020

2022

01130

Vazhdimesia e regjistrimit te pronave nen juridiksionin e Bashkise

2020

2022

Qëllimet

Mirefunksionim
i strukurave te
zgjedhura
vendore

Objektivat

O1.Ndertimi i
raporteve
korrekte te
administrates
me te
zgjedhurit
vendor dhe
krijimi I nje
klime
bashkpunimim
per
permbushjen
e misionit te
perbashket

Treguesit e
rezultatit

Synimet
t

t+1

t+2

Cilësia e
përmbushjes së
funksioneve te
zgjedhuara per
21 keshillatert
dhe 70
kryetaret e
fshaterve te
Bashkise
Tropoje.

2019

2020

2021

Sigurimin e
mbeshtetjes se
njevojshme per
mirefunksionimin e
keaj strukture

Sigurimin e
mbeshtetjes se
njevojshme per
mirefunksionimin e
keaj strukture

Sigurimi
ne
mbeshte
tjes se
njevojsh
me per
mirefun
ksionimi
n e keaj
struktur
e

2.Kontributi
ne
mirefunksion
imin e
shoqates se
Bashkive te
Shqiperise

Realizim i
qendrimeve te
perbashkete te
kordinuara te
Bashkive ne
funksion te
interesave te

Realizim i
qendrimeve te
perbashkete te
kordinuara te
Bashkive ne
funksion te
interesave te

Realizim i qendrimeve
te perbashkete te
kordinuara te
Bashkive ne funksion
te interesave te
kominiteteve qe
perfaqesojne
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t

2022 Sigurimin e mbesh
se njevojshme per
mirefunksionimin e keaj
strukture

 Krijimi i një
strukture
menaxhuese
cilësore,
duke krijuar
mundësinë
dhe
lehtësinë
për
përthithjen
e burimeve
njerëzore
profesionale
dhe
në
funksion të
zbatimit të
qëllimeve
dhe
objektivave
të Bashkisë
së Tropoje
për ofrimin
e
shërbimeve
ndaj
qytetarëve.

Funksionim I i
administratës
së Bashkisë së
Tropoje në
funksion të
përmbushjes
së misionit,
qëllimeve,
objektivave
dhe
përgjegjësive
ndaj qyteta

85,punonjes ne
administrate,te
mbeshtetur
,per
permbushjen e
misionit te tyre.

kominiteteve qe
perfaqesojne.

kominiteteve qe
perfaqesojne

1-Nje strukture e
administrates
vendore,funksionale
per permbushjen e
detyrave funksionale
ne permbushje te
Ligjit 139/2015”Per
Veteqeverisjen
vendore”

1-Nje strukture e
administrates
vendore,funksional
e per permbushjen
e detyrave
funksionale ne
permbushje te
Ligjit
139/2015”Per
Veteqeverisjen
vendore”

2.Sigurimi i
furniturave te
nevojshme per
kryerjen e detyrave
funksionale.
3.Sigurimi i
sherbimeve baze per
funksionimin e
zyrave,uje
intenet,energji,sherb
im
postar,kushtehigjeno
-sanitare etj.
4.Ofrimi i sherbimit
te transportit per
punonjesit e
administrates qe
udhetojne per
qellime trainimi dhe
permbushje te
krekesave te vendit
te punes”
5.Sigurimi i
pjesemarrjes ne
trajnimet qe
organizohen per
permbushjen e
detyrave
funksionale.

2.Sigurimi i
furniturave te
nevojshme per
kryerjen e detyrave
funksionale.
3.Sigurimi i
sherbimeve baze
per funksionimin e
zyrave,uje
intenet,energji,sher
bim
postar,kushtehigjen
o-sanitare etj.
4.Ofrimi i
sherbimit te
transportit per
punonjesit e
administrates qe
udhetojne per
qellime trainimi
dhe permbushje te
krekesave te vendit
te punes”
5.Sigurimi i
pjesemarrjes ne
trajnimet qe
organizohen per
permbushjen e
detyrave
funksionale.

5.Sigurimi i
pjesemarrjes ne
trajnimet qe
organizohen per
permbushjen e
detyrave
funksionale.

5.Sigurimi i
pjesemarrjes ne
trajnimet qe
organizohen per
permbushjen e
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1-Nje strukture e
administrates
vendore,funksionale
per permbushjen e
detyrave funksionale
ne permbushje te
Ligjit 139/2015”Per
Veteqeverisjen
vendore”
2.Sigurimi i
furniturave te
nevojshme per
kryerjen e detyrave
funksionale.
3.Sigurimi i
sherbimeve baze per
funksionimin e
zyrave,uje
intenet,energji,sherbim
postar,kushtehigjenosa
4.Ofrimi i sherbimit
te transportit per
punonjesit e
administrates qe
udhetojne per qellime
trainimi dhe
permbushje te
krekesave te vendit te
punes
5.Sigurimi i
pjesemarrjes ne
trajnimet qe
organizohen per
permbushjen e
detyrave funksionale.
5.Sigurimi i
pjesemarrjes ne
trajnimet qe
organizohen per
permbushjen e
detyrave funksionale.
6.Sigurimi i
optimalittetit te
funksionimit te 9
ndertesave te njesive

6.Sigurimi i
optimalittetit te
funksionimit te 9
ndertesave te njesive
administrative,sipas
standarteve te
nevojshme per pune.
7.Ofrimi i
komoditetit te
nevojshem per
pritjen e
delegacioneve,dhe
jo vetem,qe
mundesojne
perfitimin e
qeverisjes vendore.
8.Sigurimi i
vazhdimesise se
procesit. te
regjistrimit te
pronave nene
juridiksionin e
Bashkise Tropoje.

Të dhënat e programit1

detyrave
funksionale.
6.Sigurimi i
optimalittetit te
funksionimit te 9
ndertesave te
njesive
administrative,sipas
standarteve te
nevojshme per
pune.
7.Ofrimi i
komoditetit te
nevojshem per
pritjen e
delegacioneve,dhe
jo vetem,qe
mundesojne
perfitimin e
qeverisjes vendore.

90

1

7.Ofrimi i komoditetit
te nevojshem per
pritjen e
delegacioneve,dhe jo
vetem,qe mundesojne
perfitimin e qeverisjes
vendore.
8.Sigurimi i
vazhdimesise se
procesit. te regjistrimit
te pronave nene
juridiksionin e
Bashkise Tropoje.

8.Sigurimi i
vazhdimesise se
procesit. te
regjistrimit te
pronave nene
juridiksionin e
Bashkise Tropoje.

t-1

Numrii stafit

administrative,sipas
standarteve te
nevojshme per pune.

t
95

t+1
96

Trendi
rritje

Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohë të plotë e kohë të pjesshme, informacion
për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3,ç)
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Informacion financiar2
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit

85.346

95.332

91.238

92.000

92,500

90.900

Shpenzimet bruto

85.346

95.332

91.238

92.000

92,500

90.900

Të ardhurat e programit

656

960

960

1200

1250

1300

Shpenzimet neto

12,242

87,700

86,725

87,706

91,040

91,540

69,368

69,900

70,000

2.700

2.900

Pagat dhe sigurimet shoqërore
Investimi kapital

1,254

245

360

Komente
Kostot e personelit ne kete program,zene rreth 80%.te tavanit te pergjitshem,per shkak se eshte
programi qe merret me strukturen programore te te gjitha veprimtrive te tjera .
Kjo tendenece pathuajse ruhet dhe ne tre vitete e ardhshme,me nje tendence te vogel rritje aq sa
eshte dhe rritja per shkak te vjetersise ne pune,dhe shtese perkates me burime njerezire te
pararqitura dhe ne strukturen funksionale.

2

Për informacionin financiar për çështjet e mëposhtme, shko te Kërkesat Buxhetore dhe IPF përkatëse dhe nxirr
informacion nga kutitë si më poshtë:

Për Shpenzimetkapitale, shko te formulari i rezulatit [F15] dhe merr informacion nga kutitë përkatëse si më poshtë:
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013: Shërbime të përgjithshme
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulonplanifikimin territorial, varrezat dhe shërbimin e borxhit, programi përfshin
shërbime të karakterit të përgjithshëm.
01310

Planifikimi i përgjithshëm
dhe shërbimet statistikore

 Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i
planeve të përgjithshme vendore;
 Analizë e kërkesave të planeve të zhvillimit dhe lëshimi i
lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës etj.
 Monitorimi i zhvillimit hapësinor

01320

Shërbime të tjera të
përgjithshme

 Regjistrimi i lindjeve, martesave dhe vdekjeve
 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e varrezave
 Sigurimi i funeraleve dinjitoze dhe në kohën e duhur

01710

Pagesa për shërbimin e
borxhit të brendshëm

 Pagesat e interesave dhe amortizimi i huave etj.

031: Shërbimet policore
Strukturapërgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulonshërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për
parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën,
lirinë dhe pronën e njerëzve.


Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit,
qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike
brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat
ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë
autoriteti tjetër shtetëror;Të realizojë zbatimin efektiv
të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe
vendimeve të Këshillit Bashkisë
 Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me
seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e
funskioneve të bashkisë
Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
03140

Shërbimet e Policisë
Vendore

Kodi
projektit

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit

Fillon

Mbaron

03140

Sigurimi i vazhdimesise se funksionimit te policise bashkake ,me
qellim permbushjen e funksioneve qe burojne nga zbatimi i Ligjit
139/2015

2020

2022

03140

Sigurimi i

2020

2022

sherbimit te transportit per policine bashkiake
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Qëllimet

Mirefunksio
nim i
policise
vendore

Objektivat

O1.Mbesht
etje e duhur
per
permbushje
ne
funksionev
e.

Treguesit
e
rezultatit

Synimet
t

t+1

t+2

t+3

Strukture
e policise
vendore
prej pese
punonjesi
sh, te
mbeshtetu
r per
permbush
jen e
detyrave
funksiona
le.

Strukture
funksionale
per
permbushjen e
detyrave ne
kuader te
decentarlizimit
,dhe
kopetencave te
reja te
qeverisjeve
vendore

Strukture
funksionale
per
permbushjen e
detyrave ne
kuader te
decentarlizimit
,dhe
kopetencave te
reja te
qeverisjeve
vendore

Strukture
funksionale
per
permbushjen e
detyrave ne
kuader te
decentarlizimit
,dhe
kopetencave te
reja te
qeverisjeve
vendore

Strukture
funksionale
per
permbushjen e
detyrave ne
kuader te
decentarlizimit
,dhe
kopetencave te
reja te
qeverisjeve
vendore

Sherbimi
i
transportit
I ofruar
ne cdo
kohe per
permbush
jen e
detyres

Mjetet e
transportit ,ne
gjendje te mire
pune ne
funksion te
permbushjes se
detyrave
funksioanle.

Mjetet e
transportit ,ne
gjendje te mire
pune ne
funksion te
permbushjes se
detyrave
funksioanle.

Mjetet e
transportit ,ne
gjendje te mire
pune ne
funksion te
permbushjes se
detyrave
funksioanle.

Mjetet e
transportit ,ne
gjendje te mire
pune ne
funksion te
permbushjes se
detyrave
funksioanle.

t-1

Të dhënat e programit
Numrii stafit

5

t
5

t+1
5

Trendi
I
pandryshuar

Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit

2,921

2,945

2,930

3,280

3.315

3,330

Shpenzime bruto

2,921

2,945

2,930

3,280

3.315

3,330

2,921

2,945

2,930

3,280

3.315

3,330

3,280

3.315

3,330

Të ardhurat e programit
Shpenzime neto
Paga dhe sigurime shoqërore
Investim kapital
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Komente
Sherbimet e policise vendore,vazhdojne te jene nje structure prej 5 punonjesish,e pandryshuar,.
Nuk ka tendenece rrritje sherbimesh,per kete structure ,me perjashtim te parashikimit te rritjes se
vjetersise se punes.Ndersa ne shpenzimet operative jane perfshire vetem kostot per funksionimin e
automjetit te policise vendore.

032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri
Strukturapërgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera
që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.
03280

Mbrojtja nga zjarri dhe
mbrojtja civile







Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të
shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit;
Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive
ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të
parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga
autoritetet publike;
Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të
parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.
Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore,
vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

03280

Funksionim i struktures se MZSH-se,ne fuksion te permbushjes se
misionit per te cilin eshte ngritur

2020

2022

03280

Mbeshtetje me infrastrukturen e duhur per permbushjen e detyres
funksionale.

2020

2022

Qëllimet

Menaxhim
ii
situatave
te
emergjenc
ave civile.

Objektivat

Mirefunksion
imi i
struktures se
emergjencav
e civile per
perballimin e
situatave te

Treguesit
e rezultatit
Raste te
nderhyrjev
e te
sukseshme,
per
shpetimin e
popullsise
dhe asteve

Synimet
t

t+1

t+2

t+3

Performance e
larte e
demostrimit te
aftesive ne
permbushjen e
detyrave

Performance e
larte e
demostrimit te
aftesive ne
permbushjen e
detyrave

Performance e
larte e
demostrimit te
aftesive ne
permbushjen e
detyrave

Performance e
larte e
demostrimit te
aftesive ne
permbushjen e
detyrave
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emerhjencav
e

nga
fatkeqesite
natyrore
dhe te
zjarrit.

funksionale te
ketij sherbimi

funksionale te
ketij sherbimi

funksionale te
ketij sherbimi

funksionale te
ketij sherbimi

Zgjerim i
spektrit te
nderhyrjev
e civile ne
mbrojtje te
popullsise.

Te synohet te
nderhyhet dhe
ne arstet e
tjera ne
mbrojtje te
popullsise ,si
stuhi,permbytj
e,etj

Te synohet te
nderhyhet dhe
ne arstet e
tjera ne
mbrojtje te
popullsise ,si
stuhi,permbytj
e,etj

Te synohet te
nderhyhet dhe
ne arstet e
tjera ne
mbrojtje te
popullsise ,si
stuhi,permbytj
e,etj

Te synohet te
nderhyhet dhe
ne arstet e
tjera ne
mbrojtje te
popullsise ,si
stuhi,permbytj
e,etj

t-1

Të dhënat e programit

t

t+1

Trendi

Numri i zjarrfikësve

16

16

17

Rritje

Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëtimeve nga
zjarri

24

27

15

rritje

Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit

13.507

15.697

15.206

14,245

14,245

14,500

Shpenzime bruto

16,767

13,507

15.206

14,245

14,245

14,500

Shpenzime neto

16,767

13,507

15.206

14,245

14,245

14,500

Paga dhe sigurime shoqërore

12,411

13,500

14.243

14,245

14,245

14,500

Të ardhurat e programit

Investimi kapital

Komente .Buxhetimi i kesaj strukture,paraqet nje tendence te ulet rritje te tavanit te pergjitshem,por
duke qene se niveli i akordimit te transfertes per kete funksion ,mbete i pandryshuar per kete
funksion,tendenca e rritjes se sherbimeve te personelit,eshte bere duke u pakesuar niveli i
parashikimit te financimit per shpenzimet operative.
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042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
Strukturapërgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon zhvillimin e një prodhimi bazë të qëndrueshëm.
04240

Menaxhimi i ujitjes dhe
kullimit



04260

Menaxhimi i pyjeve dhe
kullotave












Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të
përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke
përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i
rezervave pyjore;
Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe
dhënie e liçencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve);
Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese,
kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore
për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit
dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë;
Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm,
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe
shërbimet pyjore;
Grante, hua ose or financime për të mbështetur
veprimtaritë tregtare pyjore
Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin e
kullotjes
Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të peshkimit
dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të
peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim
i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar,
kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe
liçensave të gjuetisë

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi i
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

04240

Paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit e ketij funksioni

2020

2022

04240

2020

2022

04240

Mirembajtje e zakonshem e kanaleve te vaditjes dhe e
rezervuareve Vlad,Kasaj,
Rikonstruksion I Kanaleve,Gash,,Shoshan

2020

2022

04260

Paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit e ketij funksioni

2020

2022

04260

Sherbime udhetimi dhe dieta per punonjesit pjesemarres ne
trainim

2020

2022
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04260

Blerja e pajimeve teknike dhe veshje

2020

2022

04260

Blerje karburant

2020

2022

04260

Blerje kancelari dhe materiale zyre dhe te pergjitshme

2020

2022

Qëllimet

Zhvillimi i
infrastrukt
urës në
ndihmë të
bujqësisë

Objek Tregue
tivat
sit e
rezultat
it
Mire
mbajtj
ee
zakon
shme
e
vepra
ve
ujore

1.Puno
njes qe
kryejne
funsion
et sipas
struktur
es
2.102
Km
kanale
vadites
e qe
miremb
ahen
'- 30
vepra
ujore
'-6
kanale
vadites
e qe
miremb
ahen
'Numer
rezerva
uresh
qe
vihen
ne pune

Synimet
t

t+1

t+2

t+3

Do te
vazhdoje
mirembajtja e
zakonshme e
kanaleve te
vaditjes dhe
do te vihet ne
shfrytezim te
plote
Rezervuari
Vlad (NJA
Bytyc). Po
keshtu do te
realizohen
mirembajtje e
zakonshem ne
kanalet
Begaj,Gash,Pa
c,Cernice me
nje gjatesi
gjithesej 145
km.

Do te
vazhdoje
mirembajtja e
zakonshme e
kanaleve te
vaditjes dhe
do te vihet ne
shfrytezim te
plote
Rezervuari
Vlad (NJA
Bytyc). Po
keshtu do te
realizohen
mirembajtje e
zakonshem ne
kanalet
Begaj,Gash,Pa
c,Cernice me
nje gjatesi
gjithesej 145
km.
Rikonstruksio
nI
Kanaleve,Prus
h,Vlad
Sopot,Shosha
n

Do te
vazhdoje
mirembajtja e
zakonshme e
kanaleve te
vaditjes dhe
do te vihet ne
shfrytezim te
plote
Rezervuari
Vlad (NJA
Bytyc). Po
keshtu do te
realizohen
mirembajtje e
zakonshem ne
kanalet
Begaj,Gash,Pa
c,Cernice me
nje gjatesi
gjithesej 145.
Rikonstruksio
n I kanaleve
Sopot,Shosha
n

Do te
vazhdoje
mirembajtja e
zakonshme e
kanaleve te
vaditjes dhe
do te vihet ne
shfrytezim te
plote
Rezervuari
Vlad (NJA
Bytyc). Po
keshtu do te
realizohen
mirembajtje e
zakonshem ne
kanalet
Begaj,Gash,Pa
c,Cernice me
nje gjatesi
gjithesej 145.
Rikonstruksio
n I kanaleve
,Shoshan
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Zhvillimi I
qëndrues
hëm dhe
shumë
funksional
I
burimeve
pyjore
dhe
kullosore.

Strukt
ure e
prega
titur
qe
perm
bush
detyr
at
funksi
onale

Mireme
naxhimi
I
sipefaq
es nene
juridika
sionin e
Bashksi
e prej
31,533
ha pyje
dhew
25,267
ha
kullota

Zhvillimi i
qëndrueshëm
dhe shumë
funksional të
burimeve
pyjore dhe
kullosore, që
të sigurojnë
ekuilibrin
biologjik të
ekosistemeve,
ruajtjen e
siperfaqeve
pyjore, rritjen
e

Zhvillimi i
qëndrueshëm
dhe shumë
funksional të
burimeve
pyjore dhe
kullosore, që
të sigurojnë
ekuilibrin
biologjik të
ekosistemeve,
ruajtjen e
siperfaqeve
pyjore, rritjen
e

Zhvillimi i
qëndrueshëm
dhe shumë
funksional të
burimeve
pyjore dhe
kullosore, që
të sigurojnë
ekuilibrin
biologjik të
ekosistemeve,
ruajtjen e
siperfaqeve
pyjore, rritjen
e

Zhvillimi i
qëndrueshëm
dhe shumë
funksional të
burimeve
pyjore dhe
kullosore, që
të sigurojnë
ekuilibrin
biologjik të
ekosistemeve,
ruajtjen e
siperfaqeve
pyjore, rritjen
e

prodhimtarisë
dhe afësisë
ripertritëse të
tyre,
parandalimin
e degradimit
të mëtejshëm
të tokës.

prodhimtarisë
dhe afësisë
ripertritëse të
tyre,
parandalimin
e degradimit
të mëtejshëm
të tokës.

prodhimtarisë
dhe afësisë
ripertritëse të
tyre,
parandalimin
e degradimit
të mëtejshëm
të tokës.

prodhimtarisë
dhe afësisë
ripertritëse të
tyre,
parandalimin
e degradimit
të mëtejshëm
të tokës.

t-1

Të dhënat e programit

t

t+1

Trendi

Numri i stafit 04240

4

4

4

I
pandryshuar

Numri i stafit 04260

16

26

31

Rritje

Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit

35,201

36.643

32.950

22.950

32.980

29.000

Shpenzimet bruto

35,201

36.643

32.950

22.950

32.980

29.000

835

450

838

950

1.200

36.643

32.950

22.950

32.980

29.000

Të ardhurat e programit
Shpenzimet neto

35,201
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Pagat dhe sigurimet shoqërore

11.500

12.636

20.200

20,437

20,500

20,730

Investimi kapital

29.110

17.120

6.150

20,000

30.000

25.800

Komente

Nen kete program ,jane vendosur shpenzimet e palnifikuara per funksionin e ujitjes dhe kullimit,si
dhe te administrimit te pyjeve dhe kullotave.
Ajo cka vlen te theksohet eshte shtimi i numrit te punonjesve ne funksionin e pyjeve dhe kullotave
ne baze te standartit te ofruar nga Ministria e Linje ne baze te cilit ka ardhe funksioni,Kjo per shkak
se organika ekzistuese ishte e pamjaft5ueshme per te permbusher kete sherbim.Eshte planifikuar
nje shtese numer punonjesish prej 11 persona qe nga viti 2018.Kynumer punonjesish eshte
planifikuar dhe per vitet 2020-2022.

045: Transporti
Strukturapërgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon lëvizshmërinëvendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e
përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik.
04520

Rrjeti rrugor



04530

Studime për rrugët



04570

Transporti publik








Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e
sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë,
ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë
këmbësore dhe korsi biçikletash etj.);
Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja
në sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e
trafikut
Kontraktimi i shoqërive private të transportit për
sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal
Mbikëqyrje dhe disiplinim i shërbimeve të transportit
publik lokal nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për
pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve
etj.)
Ndërtim ose funksionim i sistemeve dhe strukturave
jotregtare të transportit publik lokal
Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm,
orareve etj. të operacioneve të sistemit public lokal të
transportit
Grante, hua ose financime për të mbështetur
funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin
e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi I
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon
48

Mbaron

04520

Paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit e ketij funksioni

2020

2022

04520

Sherbim i mirembajtjes se rrugeve per te cilat Bashkia Tropoje
eshte pergjegjese.

2020

2022

4520

Rikualifikim urban Lagjes Partizani

2020

2022

4520

Sistemim asfaltim "Rruga T'pla-Moken- Dege"

2020

2022

4520

Rikonstruksion "Unaza e Gashit"

2020

2022

4520

Rikualifikim I qendres se njesise administartive Bytyc

2020

2022

4520

Rikualifikimi Lagja Dardania"

2020

2022

Qëllimet

Permiresim
ii
sherbimev
e dhe
aksesit te
qytetareve
nepermjet
permire`si
mit te
infrastrukt
urës
rrugore.

Objektivat

Treguesit e
rezultatit

O1.Mirema
jtje e
rrugeve

145 Km rruge
rurale qe
mirembahen
27 km rruge
rurale te
asfaltuara

Nderhyrje
e Bashkise
per
investime
te reja ne
infrastruktu
re.

Shtresa
asfaltike dhe
ne nje gjatesi
rrugore prej 600
ml

Synimet
t

t+1

Do te
vazhdoje
miremba
jtja e
zakonsh
me e
rrugeve
rurale

Do te vazhdoje
mirembajtja e
zakonshme

Rikosntruksion
rruge lagjeje "28
gushti" B.Curri

Rrjet ndriçimi
rrugor ne gjatesi
600 ml

t+2

t+3

Do te
vazhdoje
mirembajtja e
zakonshme

Do te vazhdoje
mirembajtja e
zakonshme

5.Rikualifiki
m urban
Lagjes
Partizani

9.Rikualifikim
urban Lagjes
Partizani.

6.Rikonstruk
sion "Unaza
e Gashit"
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10.Rikonstruk
sion "Unaza e
Gashit"

Rrjete te KUB
dhe KUZ ne
gjatesi 240 ml
Ndertim mure
pritese e
mbajtese dhe
sistemim e
krijim i
siperfaqeve te
gjelberta.
Hteresa me
cakull ne
segmentine
Unazes se
Gashit prej afro
7 km ,zgjerime
dhe
sistemimeterren
esh ,restaurimi i
dy urave ne
kete segment.

Nderhyrje
e Bashkise
per
investime
te reja ne
infrastruktu
re.

Rikosntruksion
rruge lagjeje
"Dardania"
B.Curri

Shtresa
asfaltike ne nje
gjatesi rrugore
prej 300 ml
Rrjet ndriçimi
rrugor ne gjatesi
300 ml
Rrjete te KUB
dhe KUZ ne
gjatesi 270 ml
Ndertim mure
pritese e
mbajtese dhe
sistemim e
krijim i
siperfaqeve te
gjelberta.

Nderhyrje
e Bashkise
per
investime
ne
permiresim
in e
infrastruktu
ren
ekzistuese.

Rikualifikim I
qendres
administartive,
Bytyc

Restaurimi
shtresave te
demtuara,kanali
zime trotuare
dhe system
ndricimi.
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Do te
vazhdoje
mirembajtja e
rruges

Do te vazhdoje
mirembajtja e
rruges

t-1

Të dhënat e programit

t

t+1

Numri i stafit

17

19

20

Me kohe te plote

17

19

19

Trendi
Rritje

Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit

101,824

40.773

70.689

90.549

91.199

120.500

Shpenzimet bruto

101,824

40.773

70.689

90.549

91.199

120.500

Shpenzimet neto

101,824

40.773

70.689

90.549

91.199

120.500

Pagat dhe sigurimet shoqërore

7.170

7.801

8.574

10.300

16,300

16.800

Investimi kapital

61.185

9.781

30.911

64.749

64.549

93.250

Të ardhurat e programit

Komente
Ky program,perfshin kostot koherente te mbulimit te financimit te ketij funksioni,te cilat jane te
financuara nga transferta specifike .ndersa shpenzimet kapitale ne te gjitha vitete 2020-2022 jane
realizuar dhe planifikohen te realizohen nga burimet e vet ate Bashkise.
Theksojme se dhe nje pjese e konsiderueshme e shpenzimeve koherente do te perballohen nga
burimet e veta,
Kjo per shkak te nivelit te ulet te akordimit te transfertes per kete funksion.

051: Menaxhimi i mbetjeve
Strukturapërgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e rrugëve,
shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.
05100

Menaxhimi i mbetjeve




Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose
mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe
eliminimit të mbetjeve.
Grante, hua ose financime për të mbështetur
funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin
e këtyre sistemeve.
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Fshirje e rrugëve dhe pastrim i parqeve etj.

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi i
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

05100

Paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit e ketij funksioni

2020

2022

05100

Sherbime te mirembajtjes se rrugeve ,shesheve ,trotuareve dhe
hapesirave publike.

2020

2022

Qëllimet

Përmirësimi i
shërbimeve
dhe aksesit te
qytetareve
nepermjet , menaxhimit
efikas te
sistemit te
mbetjeve.

Objektivat

Ofrim cilesor i
sherbimi te
pastrimit dhe
largimit te
mbetjeve ne
gjithe territorin
e bashkise.

Treguesit e
rezultatit
-90 mije m2
rruge dhe
sheshe .

Synimet
t

t+1

Te
vazhdoje
realizimi i
ketij
sherbimi.

Te vazhdoje
realizimi i
ketij
sherbimi.

Numri i
sherbimeve
mbeshtetese

Mbeshtteje
me
materialet
baze si
fshesa ,qese
mbeturinash
lopat maska
doreza etj,

9 mjete qe
furnizohen me
karburant

Furnizimin e
panderprere
me
22,300litra
karburant
dhe 70litra
vaj per 9
automjete

- 15.8 mije m2
ne muaj
hapesira
publike dhe
rruge dytesore.
- 27 ton mbetje
ne dite ose 0.4
kg/banor/dite
- 140
kontiniere per
tu dizenfektuar
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t+2

t+3

Te vazhdoje
realizimi i
ketij
sherbimi.

Te vazhdoje
realizimi i
ketij
sherbimi.

-Te nderhyhet
per
grumbullimin
e mbetjeve te
njesive
administrative
ne nje pike
qendrore,per
te pase
akses,per nje
menaxhim m
cilesor te tyre.

-Te nderhyhet
per
grumbullimin
e mbetjeve te
njesive
administrative
ne nje pike
qendrore,per
te pase
akses,per nje
menaxhim m
cilesor te tyre

Mbeshteje
me
materialet
baze si
fshesa ,qese
mbeturinash
lopat maska
doreza,veshje
etj

Mbeshteje me
materialet
baze si fshesa
,qese
mbeturinash
lopat maska
doreza etj

Mbeshteje me
materialet
baze si fshesa
,qese
mbeturinash
lopata maska
doreza etj

Furnizimin e
panderprere
me
23.000litra
karburant
dhe 80 litra
vaj per 9
automjete te

Furnizimin e
panderprere
me l karburant
dhe vaj per 9
automjete te
ketij sherbimi.

Furnizimin e
panderprere
me l karburant
dhe vaj per 9
automjete te
ketij sherbimi.

9 automjete qe
mirembahen
gjate vitit

te ketij
sherbimi.

ketij
sherbimi.

Mbajtja ne
gjendje
teknike te
automjeteve
me pjese
kembimi,
gomat,
baterite,

Mbajtja ne
gjendje
teknike te
automjeteve
me pjese
kembimi,
gomat,
baterite,
sguracione
etj.

sguracione
etj.

Mbajtja ne
gjendje teknike
te
automjeteve
me pjese
kembimi,
gomat,
baterite,
sguracione etj.

Mbajtja ne
gjendje teknike
te
automjeteve
me pjese
kembimi,
gomat,
baterite,
sguracione etj.

Blerje e nje
fadrome per
nevojat te
pergjitshmm
te
sherbimeve
vendore.

t-1

Të dhënat e programit

t

t+1

Numri i stafit

13

13

13

Njesi administrative qe perfitojne

3

4

8

Trend
E
pandryshuar

Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit

25.385

25.963

10.150

10.700

11.500

12.000

Shpenzimet bruto

25.385

25.963

10.150

10.700

11.500

12.000

8,750

8,820

8,950

1,400

1,880

2,550

7.200

7.500

78,00

Të ardhurat e programit
Shpenzimet neto

17,767

25,385

25,963

Pagat dhe sigurimet shoqërore
Investimi kapital

13.500

14.000

Komente
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Ne kete program shpenzimet e personelit perbejne rreth 51% te shpenzimeve te pergjitshme te
tavanit.Buxheti me i lartei planifikuar ka qene ne vitete 2017,2018,per shkak te realizimit te
investimeve kapitale. 2018,per arsye te planifikimit te blerjes se nje fadrome per nevoja te
sherbimeve publike ne pergjithesi,dhe te menaxhimit te mbetjeve ne vecanti.Synohte mbulimi me
sherbimin e grumbullimit te mjeteve drejt ne pike te perqendruar ne afatin e gjate.

052: Menaxhimi i ujërave tëzeza
Strukturapërgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe trajtimin e ujërave të zeza. Ai përfshin
menaxhimin dhe ndërtimin e sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të
larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).
05200

Menaxhimi i ujrave të zeza




Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në
funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve
dhe të trajtimit të ujërave të zeza
Grante, hua ose financime për të mbështetur
funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin
e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të
zeza

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi i
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

05200

Paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit e ketij funksioni

2020

2022

05200

Sherbime te mirembajtjes se Kuz,per Njesine administrative
Bajram Curri,Fierze dhe Tropoje

2020

2022

Qëllimet

Infrastrukture
efikase ne
ujësjellëskanalizime.

Objektivat

Mirembajtja
e rrjeteve te
ujerave te
zeza ne NjA
Bajram
Curri,Nja
Fierze,Nja
Tropoje

Treguesit e
rezultatit
4 segmente
kryesore te
rrjeteve te
KUZ me
gjatesi
5,300 ml
dhe
segmente
dytesore
1,500 ml te
mbledhjes

Synimet
t

t+1

t+2

t+3

Te vazhdoje
sherbimi i
mirembajtjes
se kanaleve
te ujerave te
zeza .

Te vazhdoje
sherbimi i
mirembajtjes
se kanaleve
te ujerave te
zeza .

Te vazhdoje
sherbimi i
mirembajtjes
se kanaleve
te ujerave te
zeza .

Te vazhdoje
sherbimi i
mirembajtjes
se kanaleve
te ujerave te
zeza .
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dhe
largimit te
ujerave te
zeza

t-1

Të dhënat e programit

t

t+1

Trend

Numri i stafit

1

1

2

rritje

Segmente kryesore -numer

4

4

4

rritje

Segmenete dytesore ne ml

1.650

1,150

1700

rritje

Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit.

2,590

3,315

1.491

1.700

1.950

2.100

Shpenzimet bruto

2,590

3,315

1.491

1.700

1.950

2.100

Shpenzimet neto

2,590

3,315

Pagat dhe sigurimet shoqërore

980

1,020

1.091

1.100

1.150

1.200

Të ardhurat e programit

Investimi kapital

Komente
Ky funksion eshte transferuar ne vitin 2018 prane Ujesjelles sha.Tropoje,duke transferuar nje
punonjes ,per vitin 2018 dhe dy punonjes pe periudhen ne vazhdim.
Ne vitin 2017,eshte nderhyre ne segmente te vecanta,te cilat jane riparuar.
Shpenzimet ne kete funksion kane pesuar nje ulje 47%-63%,per shkak te arsyetimit te mesiperm
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062: Zhvillimi i komunitetit
Strukturapërgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e kontekstit të jetesës.
06210

Programete zhvillimit







06260

Shërbimet publike vendore




Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e
komunitetit
Formulimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të
ndërtimit
Planifikimi i kommuniteteve të reaj ose i komuniteteve
të rehabilituara
Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i
politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe
buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin
Përgatitja e skemave për financimin e zhvillimeve të
planifikuara
Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimin e strukturave të
tilla si shërbimet për publikun, shëndeti, arsimi, kultura,
rekreacioni etj. për komunitetet
Prodhim dhe përhapje e informacionit publik,
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe
shërbimet për zhvillimin e komunitetit

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

06260

Paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit e ketij funksioni

2020

2022

06260

Shpenzime per permiresimin e sherbimeve te tilla vendore si
gjelberim,situate reshjesh debore mirembajtjen e ndertesave
administrative,te arsimit kultures etj.

2020

2022

Qëllimet

Përmirësimi i
shërbimeve
dhe aksesit te
qytetareve
nepermjetped
orimit te
burimeve
njerezore te

Objektiv
at

Treguesit e
rezultatit

O1 2.7 ha
dhe
kryesisht
ne
segmentin
Pallat
KultureMuzeHotel

Siperfaqe e
gjelbert e
mirembajtur
ne qytetin e
Bajram Currit
ne qendrat e
Nja Tropoje
dhe Fierze

Synimet
t

t+1

t+2

t+3

Do te
vazhdoje
mirembajtja
e
hapesirave
ekzistuese
dhe ato qe
do te
shtohen..

Do te
vazhdoje
mirembajtja
e
hapesirave
ekzistuese
dhe ato qe
do te
shtohen

Do te vazhdoje
mirembajtja e
hapesirave
ekzistuese dhe ato
qe do te shtohen

Do te vazhdoje
mirembajtja e
hapesirave
ekzistuese dhe ato
qe do te shtohen.
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bashkise
Tropoje

Kosova
dhe
qender
qyteti ish
Keshilli I
rrethit dhe
Gjimanz
dhe
qendrat e
Nja
Tropoje
dhe Fierze

O.2
Menaxhim
i I situates
se
rreshjeve
te shiut
dhe te
bores ne
territorin
e bashkise

-Km rruge te
hapura.
-Objekte te
zbuluara nga
bora.
-Segmente
perrenjsh te
sistemuar ne
kuptim te
ujerave te
larte.

O.3 Rritje
e cilesise
se
sherbimit
te
mirembajt
jes se
varrezave
publike

Siperfaqe
varrezash,pu
blike dhe te
deshmoreve
e
mirembajtur
.

Permiresi
m dhe
zgjerimi i
dekorit ne
te gjithe

Rruge e
sheshe te
dekoruara.

12,720 m2
varrez
publike,8,50
0 m2
siperfaqe
varreza te
deshmoreve
dhe 40 m2
vendroja

Do te
garantohet
celja e
rrugev e
nga bora
per te gjitha
rruget ne
administrim
te Bashkise
Tropoje si
dhe do te
garantohet
pastrimi i
cative nga
bora.

Do te
garantohet
celja e
rrugev e
nga bora
per te gjitha
rruget ne
administrim
te Bashkise
Tropoje si
dhe do te
garantohet
pastrimi i
cative nga
bora.

Do te garantohet
celja e rrugev e nga
bora per te gjitha
rruget ne
administrim te
Bashkise Tropoje si
dhe do te
garantohet
pastrimi i cative
nga bora.Do te
mundesohet
sistemimi I ujerave
te larte ne NJA
Margegaj

Do te garantohet
celja e rrugev e nga
bora per te gjitha
rruget ne
administrim te
Bashkise Tropoje si
dhe do te
garantohet
pastrimi i cative
nga bora.

Do te
vazhdoje
mirembajtj
ae
varrezave
publike
dhe te
deshmorev
e

Do te
vazhdoje
mirembajtj
ae
varrezave
publike
dhe te
deshmorev
e

Do te vazhdoje
mirembajtja e
varrezave publike
dhe te
deshmoreve

Do te vazhdoje
mirembajtja e
varrezave publike
dhe te
deshmoreve

Do te
vazhdoje
sherbimi i
dekorit te
qytetit dhe

Do te
vazhdoje
sherbimi i
dekorit te
qytetit dhe

Do te vazhdoje
sherbimi i dekorit
te qytetit dhe
qendrave te

Do te vazhdoje
sherbimi i dekorit
te qytetit dhe
qendrave te
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territorin
e Bashkise
Tropoje

Rrjeti i
ndricimit
publik ne
gjendje
pune gjate
gjithe vitit

-Rruge dhe
Sheshe te
ndricuara ne
NJA qytet dhe
ne NJA te
tjera.
-Numri I
shtyllave,te
zevendesuara

Permiresi
mi i
infrastrukt
ures se
pergjitshm
e te kesaj
lagje

qendrave
te njesive
adnminista
rtive

qendrave
te njesive
adnminista
rtive

njesive
adnministartive

njesive
adnministartive

Do te
vazhdoje te
mbahet ne
gjendje te
mire pune
rrjeti
ekzistues I
ndricimit
publik. Do
te
zevendesoh
en 18
shtylla te
demtuara
dhe
zevendesoh
en pocat e
djegur.

Do te
vazhdoje te
mbahet ne
gjendje te
mire pune
rrjeti
ekzistues I
ndricimit
publik. Do
te
zevendesoh
en 18
shtylla te
demtuara
dhe
zevendesoh
en pocat e
djegur.

Do te vazhdoje te
mbahet ne gjendje
te mire pune rrjeti
ekzistues I ndricimit
publik. Do te
zevendesohen 18
shtylla te demtuara
dhe zevendesohen
pocat e djegur.

Do te vazhdoje te
mbahet ne gjendje
te mire pune rrjeti
ekzistues I
ndricimit publik. Do
te zevendesohen
18 shtylla te
demtuara dhe
zevendesohen
pocat e djegur.

Eshte ne
administrim
nje vinc
kulle qe
duhet te
mirembahe
t dhe te jete
ne gjendje
teknike te
mire
pune.Ne
disa
segmente
duhen
zevendesur
kabllot
elektrike.

Eshte ne
administrim
nje vinc
kulle qe
duhet te
mirembahe
t dhe te jete
ne gjendje
teknike te
mire
pune.Ne
disa
segmente
duhen
zevendesur
kabllot
elektrike.

Sistemime
Lagje
"Partizani"
B.Curri

Shtresa
asfaltike ne
nje gjatesi
rrugore prej
300 ml
Rrjet
ndriçimi
rrugor ne
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Eshte ne
administrim nje
vinc kulle qe duhet
te mirembahet dhe
te jete ne gjendje
teknike te mire
pune.Ne disa
segmente duhen
zevendesur kabllot
elektrike.
Do te vazhdoje
mirembajaja e
rrjeteve elektrike te
reja te krijuara
gjate einvestimeve
ne
infrastrukturerrugo
re,Lagja e
Paqes,Unaza e
Gashit ,Njesia
administrative
Tropoje,Ruga
Rojusje etj

Eshte ne
administrim nje
vinc kulle qe duhet
te mirembahet dhe
te jete ne gjendje
teknike te mire
pune.Ne disa
segmente duhen
zevendesur kabllot
elektrike.
Do te vazhdoje
mirembajaja e
rrjeteve elektrike te
reja te krijuara
gjate einvestimeve
ne
infrastrukturerruge
re,Lagja e
Paqes,Unaza e
Gashit ,Lagjia
Dardania,Sistemim
e ne qendrene
Njesise
Administrative
Bytyc.

gjatesi 300
ml
Rrjete te
KUB dhe
KUZ ne
gjatesi 270
ml
Ndertim
mure pritese
e mbajtese
dhe
sistemim e
krijim i
siperfaqeve
te gjelberta.

t-1

Të dhënat e programit

t

t+1

Trend

Numri i punonjesve

51

51

56

Rritje

Ha siperfaqe e gjelber per tu mirembjatur

2.7

2.9

3.2

Rritje

Km rruge qe pastrohen nga bora

146

146

146

I
pandryshuar

M2 siperfaqe varrezash publike dhe deshmoresh e
mirembajtur

21,260

21,260

21,260

I
pandryshuar

Zona qe mbulohen me dekor(Njesia administrative)

8

8

8

I
pandryshuar

Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit

35,765

40,405

36,862

36,812

39,000

39,700

Shpenzimet bruto

35,765

40,405

36,862

67,774

33,000

35,500

Të ardhurat e programit

38,200

38,400

37.500

Shpenzimet neto

29,574

-5,400

-2,000

29,500

30,500

Pagat dhe sigurimet shoqërore

22,428

29,399

29,545

29,000

Investimi kapital

30,173

28,927

17,714

28,920

Komente
Ne kete program ka nje tendence te lehte rritje ne tavanin e pergjitshme te shpenzimeve publike
vendore.Shpenzme per paga zene rreth 78% te shpenzimeve te pergjitshme te programit.,ndersa
59

shpenzimet operative zene 22% te shpenzimeve te pergjitshme te tavanit.Ndersa shpenzime kapitale
per vitin 2020,nuk jane parashikuar ne kete program ,per shkk te prioriteteve ne programe te tjera
Ulja e shpenzimeve ne dukje ne kete program ,vjen si rezultta i ristrukturimit te organikes se
sherbimeve publike vendore,duke i pozicionuar punonjesit,ne programin ku realizojne dhe volumin
me te madh te puneve,.

063: Furnizimi me ujë
Strukturapërgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë.
06330

Shërbimet lokale të
ujësjellësit







Administrim i problemeve të furnizimit me ujë;
vlerësimi i nevojave të ardhshme dhe përcaktimi i
mundësive ;
Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të
furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit,
çmimin dhe kontrollet e sasisë;
Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të MUZse;
Prodhim dhe përhapje e informacionit publik,
dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe
shërbimet e furnizimit me ujë;
Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin,
mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit
me ujë;

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit
06330

Qëllimet

Infrastrukt
urës
efikase ne
ujësjellëskanalizime
.

Shtese ujesjellesi ,rrjeti I brendeshem(Detyrim 2013"

Objektivat

Te
permiresohet
infarstruktura
e furnizimit
me uje te
pijshem per
Bashkine e
Tropojes si
dhe te

Treguesi
te
rezultatit
Lagje
periferike
te qytetit
dhe
fshatit
me
infarstruk
ture te
permires
uar

Fillon

Mbaron

2020

2022

Synimet
t

t+1

t+2

t+3

Likuidim
i
detyrimev
e te
prambeta
ura nga
viti

Mbikeqyret,Nde
rmarja e
ujesjlles
kanalizimimeve
,per
performancen e
ketij sherbimi

Mbikeqyret,Nde
rmarja e
ujesjlles
kanalizimimeve
,per
performancen e
ketij sherbimi

Mbikeqyret,Nde
rmarja e
ujesjlles
kanalizimimeve
,per
performancen e
ketij sherbimi
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mirembahen
rrjete e
kanaleve te
ujerave te zeza
ne Njesine
administrative
Bajram
Curri,Fierze,Tr
opoje,

tefurnizi
mit me
uje te
pijshem.

Ndertim i
rrejtit
shperndar
es per
furnizim
me uji te
pishem,
Fshati
Kasaj, Nj
Ad Tropoje
Fshat

Hartim
projektzbatimit
per
objektin
"Furnizim
me uji te
pishem
per lagje e
re
(Nimnaj),
qyteti
B.Curri;
Qyteti
Fierze Nj
Ad Fierze;
fshati
Dragobi
dhe Lagje
Selimaj, Nj
Ad
Margegaj
bashkia
Tropoje

Te permbushte
kontrata
trevjecare per
kete qellim.

Bashkfinan
cim-Fondi
Shqiptar i
Zhvillimit
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t-1

Të dhënat e programit
Numri i lagjeve te permiresuara infrastrukturen e furnizimit
me uje te pijshem-Detyrim nga viti 2015
Numri i lfshaterave te permiresuara infrastrukturen e
furnizimit me uje te pijshem-

t

t+1

3
15

Trend
&lje

4

Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

Tavani i përgjithshëm i
programit

16,518

13,753

24.900

Shpenzimet bruto

16,518

13,753

17,181

16,518

16,518

13,753

17,181

16,518

16,518

13,753

17,181

16,518

t+2

t+3

Të ardhurat e programit
Shpenzimet neto
Pagat dhe sigurimet shoqërore
Investimi kapital

Komente
Ky program,ka te planifikuar vetem shpenzime kapitale,,Nuk ka te parashikuara investimeve per
shkak te prioriteteve ttjera

081: Shërbimet rekreative dhe sportive
Struktura përgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe
kontribut financiar për promovimin e sporteve.
08120

Parqet



08130

Sport dhe argëtim



Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura për
veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe
vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare
Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për
veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash,
fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi,
62





terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.);
mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në
veprimtaritë sportive
Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për
veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për
qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për
lojëra me letra, lojëra me taberlë etj.)
Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose
konkurrues apo lojtarë individualë

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

08130

Paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit e pallatit te sportit.

2020

2022

08130

Mirembajtje e nderteses se pallatit te sportit , pra riparime
riparime vogla, materiale hidraulike, e të tjera

2020

2022

08130

Furnizimi me uje, energji I nderteses se Pallatit te Sportit

2020

2022

08130

Baze materiale per pastrim

2020

2022

08130

Aktivitete sportive te futbollit dhe lojerave me dore

2020

2022

Qëllimet

Organizimi i
aktiviteteve
sportive,
çlodhëse e
argëtuese,
zhvillimi dhe
administrimi i
institucioneve
e objekteve
që lidhen me
ushtrimin e
këtyre
funksioneve

Objektivat

-Staf
profesionist
e qe
mundesojne
realizimin e
detyrave .
-Ambjente
funksionale
pune
-Sherbime
baze dhe
mbeshtetes
e
-Gjallerimi I
jetes
sportive

Treguesit e
rezultatit
- Punonjes
qe kryejne
funsionet
sipas
struktures
-Numri i
ndertesave
me kushte
te mira
puna
-Numri
isherbimeve
baze
mbeshtetes
e

Synimet
t

t+1

t+2

t+3

Do te
vazhdoje
,organizimi i
aktiviteteve
sportive,
çlodhëse e
argëtuese,
zhvillimi dhe
administrimi
i
institucionev
e e objekteve
që lidhen me
ushtrimin e
këtyre
funksioneve

Do te
vazhdoje
,organizimi i
aktiviteteve
sportive,
çlodhëse e
argëtuese,
zhvillimi dhe
administrimi i
institucionev
e e objekteve
që lidhen me
ushtrimin e
këtyre
funksioneve

Do te
vazhdoje
,organizimi i
aktiviteteve
sportive,
çlodhëse e
argëtuese,
zhvillimi dhe
administrimi i
institucioneve
e objekteve
që lidhen me
ushtrimin e
këtyre
funksioneve

Do te
vazhdoje
,organizimi i
aktiviteteve
sportive,
çlodhëse e
argëtuese,
zhvillimi dhe
administrimi i
institucionev
e e objekteve
që lidhen me
ushtrimin e
këtyre
funksioneve

-Numri
iaktiviteteve
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qe do te
realizohen
gjate vitit
Permiresim te
infrastrukture
s se
ambjenteve
te sportistave

Investime ne
dhomat e
sportistave

Ambjente te
restauruara,

t-1

Të dhënat e programit

t

t+1

Numri i punonjesve

4

4

4

Bumri i aktiviteteve

2

3

4

Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit

5,425

13,171

9.255

2,050

2,080

2,200

Shpenzimet bruto

5,425

13,171

9.255

2,050

2,080

2,200

Shpenzimet neto

5,425

13,171

9.255

2,050

2,080

2,200

Pagat dhe sigurimet shoqërore

1,365

1,375

1,700

2,050

2,080

2,200

Investimi kapital

466

3,706

13,500

3,000

Të ardhurat e programit

Komente
Shpenzimet n eperiudhen 2019-2021,jane me te uleta se te periudhes 2016-2018 ne total,kjo per
shkak te shpenzimeve kapitale ,qe jane bere ne Fushen e Futbollit.Ndersa shpenzimet koherente
kane qendence rritje nga viti ne vit ne periushen 2020-2022.
Shpenzimet e personelit zene rreth 58% te shpenzimeve te pergjitshme te programit.
Ne viete 2020-2022 ,nuk jane parashikuar investime kapitale,per shk se terrenet sportive jane te
investuara kenaqshem.
Prioritet u eshte dhene shpenzmeve operative ,per te mundesuar realizimin e aktiviteteve te
ndryshme.

082: Shërbime kulturore
Strukturapërgjegjëse
64

Trend
I
pandryshua
r

Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki.
08220

Trashëgimia kulturore,
monumentet, kopshtet
zoologjike e botanike dhe
bibliotekat



Vë në funksionim ose mbështet monumentet, shtëpitë
dhe vendet historike, kopshtet zoologjike dhe botanike,
bibliotekat

08230

Art dhe kulturë



08280

Muzetë teatrot dhe ngjarjet 
kulturore


Sigurim I shërbimeve kulturore; administrim I çështjeve
kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim I strukturave
kulturore
Vënie në funksionim ose mbështetje për muzeumet,
galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave
Prodhim, organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore
(koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike
etj.)

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

08220

2020

2022

01xyz

Qëllimet

Organizimin e
aktiviteteve
kulturore dhe
promovimin
e identitetit
kombëtar e
lokal, si dhe
administrimin
e objekteve
që lidhen me
ushtrimin e
këtyre
funksioneve

Objektivat

Treguesit e
rezultatit

Mirefunksionimi
strukturave
kulturore dhe
muzeale.

- Punonjes
qe kryejne
funsionet
sipas
struktures.

-Ambjente
funksionale
pune dhe me
kushte te mira
sherbimi.

- Numri i
ndertesave
me kushte te
mira puna.

-Sherbime baze
dhe
mbeshtetese.
- Gjallerimi I
jetes kulturore
dhe artistike

Synimet
t

t+1

t+2

t+3

-Te ruajme
strukturen e
v.2017

-Te ruajme
strukturen e
v.2018

-Te ruajme
strukturen e
v.2019

-Te ruajme
strukturen e
v.2020

- Do te
vazhdoje
mirembajtja
e
ndertesave
si lyerje
godinash e
riparime te
voglaetj

- Do te
vazhdoje
mirembajtja
e
ndertesave
si lyerje
godinash e
riparime te
voglaetj

- Do te
vazhdoje
mirembajtja
e
ndertesave
si lyerje
godinash e
riparime te
voglaetj

- Do te
vazhdoje
mirembajtja
e ndertesave
si lyerje
godinash e
riparime te
voglaetj

- Do te
rifreskohen
kontratat
per vitin ne
vazhdim per
furnizimin
me uje e
energji dhe

- Do te
rifreskohen
kontratat
per vitin ne
vazhdim per
furnizimin
me uje e
energji dhe

- Numri
isherbimeve
baze
mbeshtetese. - Do te
rifreskohen
-Numri i
kontratat
Aktivitete do
per vitin ne
te realizohen
vazhdim per
gjate vitit
furnizimin
me uje e
energji dhe
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- Do te
rifreskohen
kontratat per
vitin ne
vazhdim per
furnizimin
me uje e
energji dhe

pastrimi i
pastrimi i
ambjenteve. ambjenteve.

pastrimi i
pastrimi i
ambjenteve. ambjenteve.

-Do te
vazhdojne
realizimi
iketyre
aktiviteteve
si celja e
sezonit
turistik,
sofra
Dardane,
festat e
nentorit

-Do te
vazhdojne
realizimi
iketyre
aktiviteteve
si celja e
sezonit
turistik,
sofra
Dardane,
festat e
nentorit

-Do te
vazhdojne
realiizimi
iketyre
aktiviteteve
si celja e
sezonit
turistik,
sofra
Dardane,
festat e
nentorit
t-1

Të dhënat e programit
Evente te reallizuar ne vit

t

t+1

3

5

7

Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit

6,147

6,732

7,350

7,600

8,178

8,750

Shpenzimet bruto

6,147

6,732

7,350

7,600

8,178

8,750

Shpenzimet neto

6,147

6,732

7,350

7,600

8,178

8,750

Pagat dhe sigurimet shoqërore

4.343

4,578

4,928

5,100

5,178

5,250

Të ardhurat e programit

Investimi kapital

831

Komente
Shpenzimet nene kete program jane te parashikuar te rriten,dhe kjo ne shpenzimet operative.
Shpenzimet per paga zene rreth 75% te shpenzimeve te programit.
Nuk ka te planifikuara investime kapiale.

091: Arsimi bazë dhe parashkollor
Strukturapërgjegjëse
66

-Do te
vazhdojne
realizimi
iketyre
aktiviteteve
si celja e
sezonit
turistik, sofra
Dardane,
festat e
nentorit
Trend
Rritje

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



Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore
Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve
dhe stafit mbështetës
Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

09120

Paga & sigurime shoqerore per personelin edukativ dhe
mbeshtetes.

2020

2022

09120

Mirembajtje e ndertesave , pra riparime vogla, mirembajtje per
33 shkolla dhe dy kopeshte dhe nje cerdhe

2020

2022

09120

Materiale per pastrimin e ambjenteve

2020

2022

09120

Blerje 1,800 litra Nafte per shkollen Ali Podrimja

2020

2022

09120

Sigurim 1800 ms dru zjarri

2020

2022

09120

Furnizimi me uje, energji indertesave te arsimit parashkollor dhe
parauniversitar

2020

2022

09120

Blerje buke dhe ushqime

2020

2022

09120

Blerje dokumentacioni

2020

2022

Objektivat

Synimet

Qëllimet

Administrimi
dhe rregullimi
i sistemit
arsimor
parauniversit
ar, kopshte
dhe çerdhe

-Punonjes qe
permbushin
detyrat
funksionale
sipas
emertesave
dhe
standarteve
te ofruara
nga Ministria
e linjes dhe
Bashkia.
-Ambjente
funksionale

Treguesit e
rezultatit
Numri i
personelit
mesimor dhe
mbeshtes ne
kete funksion.
- Numri i
ndertesave me
kushte te mira.
- Numri I
sherbimeve
baze
mbeshtetese.

t

t+1

t+2

t+3

Sigurimi i
kushteve
fizike dhe
permiresimi
i
nfrastruktur
es per
funksionimin
normal te
mesimit dhe
aktiviteteve
te tjera dhe
shendetin e
perdoruesve

sigurimi i
kushteve
fizike dhe
permiresimi
i
nfrastruktur
es per
funksionimin
normal te
mesimit dhe
aktiviteteve
te tjera dhe
shendetin e
perdoruesve

sigurimi i
kushteve
fizike dhe
permiresimi i
nfrastrukture
s per
funksionimin
normal te
mesimit dhe
aktiviteteve
te tjera dhe
shendetin e
perdoruesve

sigurimi i
kushteve
fizike dhe
permiresimi
i
nfrastruktur
es per
funksionimi
n normal te
mesimit dhe
aktiviteteve
te tjera dhe
shendetin e
perdoruesve

67

pune dhe me
kushte te
mira
sherbimi.
- Sherbime
baze dhe
mbeshtetese.
-Sigurimi 68d
y vakteve
ushqim per
femijet e dy
kopshteve te
qytetit.
-Permiresimi i
kushteve
fizike te
objekteve
arsimore.
-Furnizimi me
dokumentaci
on i
personelit
administrativ

- Numri i
femijeve qe
frekuntojne
kopshtete e
qytetit.

te ketyre
objekteve

te ketyre
objekteve

te ketyre
objekteve

te ketyre
objekteve

Rikonstruksi
on i Kopshtit
nr 1

Punime
ndertimore
Shkolla e
fshatit
Babine,Tropo
je dhe
Cerrnice

-Numri
Indertesave qe
permiresohen.
- Numri I
projekteve per
permiresimin e
objekteve.
leke/institucio
n te shpenzuar
per blerjen e
dokumentacio
nit baze.

Punime
ndertimore
Shkolla e
fshatit
Shoshan dhe
Margegaj, Nj
Ad Margegaj;
Buçaj, Aste
dhe Kovaç, Nj
Ad Tropoje
Fshat

Permiresime
infrastrukturo
re ne shkolla

t-1

Të dhënat e programit

Punime
ndertimore
Shkolla e
fshatit Bytyc

t

t+1

Trend

Numri i personeli

75

75

75

I pandryshura

Numri i ndertesave qe mirembahen

38

38

38

I pandryshuar

Numri i femijeve qe frekuntojne
kopshte&cerdhe

619

585

564

ulje

Numer femijesh qe frekuntojne shkolla

4,482

4,125

4,080

Ulje
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Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit

67.738

61.468

78,550

72,000

82,000

83,265

Shpenzimet bruto

67.738

61.468

78,550

72,000

82,000

83,265

1,114

1,168

1,650

1,705

1,715

1,717

Shpenzimet neto

66.624

60.480

76.900

70.295

80.285

81,548

Pagat dhe sigurimet shoqërore

43,076

47,054

51,025

52,000

53,200

53,500

InvestImI kapital

1,047

646

2.500

2,500

10,800

10,765

Të ardhurat e programit

Komente
Shpenzimet nen kete program jane te programuara kryesisht per shpenzime personeli,rreth 72% e
tavanit te pergjitshem te programit.
Per nderhyrjen ne infrastrukturen e shkolla jane parashikuar 2,500 mije leke shpenzime kapitale dhe
2,500 mije shpenzime te mirembajtjes..

092: Arsimi i mesëm
Strukturapërgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke
paguar rrogat e stafit mbështetës.
09231

Arsimi i mesëm i
përgjithshëm




Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore
Mbulim i pagave për stafin mbështetës

09240

Arsimi profesional



Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve
të arsimit professional (fjetoret)

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)
Kodi
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

09230

Paga & sigurime shoqerore per personelelin mbeshtetes

2020

2022

09230

Mirembajtje e ndertesave , pra riparime vogla, material per 1
shkolle te mesme te pergjitshme ne qytet dhe 21 klasa per
nxenes te shkollave te njesive administrative.

2020

2022

09230

Materiale per pastrimin e ambjenteve

2020

2022
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09230

Furnizimi me uje, energji i ndertesave te arsimit te mesem te
pergjitshem

2020

2022

09230

Sigurim 400 ms dru zjarri

2020

2022

Qëllimet

Ndërtimi,
rehabilitimi dhe
mirëmbajtja e
ndërtesave
arsimore të
sistemit
shkollor te
mesem.

Objektivat

Punonjes
qe
permbushin
detyrat
funksionale
sipas
emertesave
dhe
standarteve
te ofruara
nga
Ministria e
linjes dhe
Bashkia

Treguesit
e
rezultatit

Synimet
t

t+1

t+2

t+3

Numri i
personelit
mesimor
dhe
mbeshtes
ne kete
funksion

Përmirësimit
te sistemit
arsimor dhe
standarteve
fizike te
objekteve
arsimore

Përmirësimit
te sistemit
arsimor dhe
standarteve
fizike te
objekteve
arsimore

Përmirësimit
te sistemit
arsimor dhe
standarteve
fizike te
objekteve
arsimore

Përmirësimit
te sistemit
arsimor dhe
standarteve
fizike te
objekteve
arsimore

Rikonstruksion
I Gjimnazit
"Asim
Vokshi",Bajram
curri

Permiresime
infrastrukturore

t-1

Të dhënat e programit

t

t+1

Trend

Numri i personelit mbeshtetes

6

6

6

I
pandryshuar

Numri I klasave te arsimit te mesem te pergjitshem

45

45

45

I
pandryshuar

Informacion financiar
t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Tavani i përgjithshëm i
programit

3,652

42,746

3,689

11,150

3,900

4,000

Shpenzimet bruto

3,652

42,746

3,689

11,150

3,900

4,000
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Të ardhurat e programit
Shpenzimet neto

3,652

42,746

3,689

Pagat dhe sigurimet shoqërore
Investimi kapital

0

39,247

66,422

11,150

3,900

4,000

3,700

3,800

3,900

7,350

Komente
Shpenzimet ne kete program jane kryesisht te programuara per paget dhe sigurimet shoqerore,rreth
33 % e buxhetit te pergjitshem,nderkohe qe ne vitin 2020, eshte planifikuar dhe bashkfinancimi I
palestres se shkolles se mesme te pergjitshem” Asim Vokshi”,Bajram Curri,Rikruksioni i se ciles
eshte bere ne periudhen 2018,2019.
Nuk jane planifikuar shpenzime operative ,pas 7 prej shkollave ku zhvillohet dhe arsimi i mesem
,jane njekohesisht dhe ambjente te arsimit baze dhe parashkollor.
Keshtu qe planifikimi ehste bere ne kuadrin e parashikimit te arsimit baze ,duke qene qe zene dhe
peshen me te madhe te shpenzimeve.
Aktualisht nuk ka naliza per peshen specifike qe zene shpenzimet e arsimit te mesem ndaj arsimit
baze.

Komente

106: Strehimi
Strukturapërgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon mbrojtjen shoqërore për të lehtësuar strehimin e përshtatshëm për njerëzit në
nevojë.
10661

Strehimi social








Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të
përballojnë koston e strehimit
Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave
të tilla të mbrojtjes shoqërore
Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë
për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë
Pagesa për të lehtësuar kostot aktuale të strehimit për
pronarët-banorë (domethënë për të ndihmuar për të
paguar kredinë ose interesat)
Dhënie strehimi me kosto të ulët ose shoqëror

Projekte të rëndësishme (maks. 3)
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Kodi
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

10661

2020

2022

Bonuse strhimi per familjet me pamundesi ekonomike.

Qëllimet

Siguri dhe
optimizem.

Objektivat

Treguesit e
rezultatit

Mbeshtetje
ekonomike per
familjet me
pamundesi
ekonomike.

Numer i
familjeve qe
perfitojne
rimbursimin e
qerase.

Synimet
t

t+1

t+2

t+3

Vazhdon te
ju
mundesohet
pagesa e
qerase
familjev ne
pamundesi
ekonomike

Do te
vazhdoje te
ju
mundesohet
pagesa e
qerase
familjev ne
pamundesi
ekonomike

Do te
vazhdoje te
ju
mundesohet
pagesa e
qerase
familjev ne
pamundesi
ekonomike

Do te
vazhdoje te
ju
mundesohet
pagesa e
qerase
familjev ne
pamundesi
ekonomike

t-1

Të dhënat e programit
Bonuse strehimi

32

t
38

t+1
40

Trendi
Rritje

Informacion financiar
t-2
Tavani i përgjithshëm i
programit

0

Shpenzimet bruto

0

t-1

t

Të ardhurat e programit
Shpenzimet neto

0

Pagat dhe sigurimet shoqërore
Investimi kapital

Komente

Do te mendohet te perballohet me fonde te buxhetit te shtetit
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t+1

t+2

t+3

107: Kujdesi social
Strukturapërgjegjëse
Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon kontributet monetare si një mbështetje ekonomike dhe shërbime shoqërore për
familjet dhe individët që nuk mund të arrijnë të ardhura minimale
10770



Ndihma Ekonomike
(Asistencë Shoqërore)

Të ardhura në para për grupe të ndryshme familesh dhe
individësh në nevojë

Projekte të rëndësishme (maks. 3)
Kodi
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit
projektit

Fillon

Mbaron

01xyz
01xyz

Qëllimet

Objektivat

Treguesit e
rezultatit

Synimet
t

t-1

Të dhënat e programit

t+1

t

t+2

t+1

t+3

Trendi

Informacion financiar
t-2

t-1

t

Tavani i përgjithshëm i
programit
Shpenzimet bruto
Të ardhurat e programit
Shpenzimet neto
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t+1

t+2

t+3

Pagat dhe sigurimet shoqërore
Investimi kapital

Komente

6. Monitorimi i zbatimit tëstrategjisë së Zhvillimit të njësisë
6.1 Hyrje–rezultati i përgjithshëm dhe përfundime
Qëllimi dhe metodologjia e monitorimit tëPSZH
- Qëllimi: bërja e bilancit të progresit të bërë në zbatimin, identifikimi i boshllëqeve në zbatim dhe nxjerrja e
përfundimeve për PBA-nëe re.
- Përshkrimi i metodologjisë së përdorur në seksionin 6.2: Identifikimi i statusit të zbatimit për çdo masë strategjike
të identifikuar nëPSZH/PPVpër çdo fushë prioritare. Statusi mund të jetë
● = e plotësuar
○ = në zbatim e sipër
◌ = nuk ka nisur ende
Rezultati i përgjithshëm
Përfundime
6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushëprioritare – statusi i zbatimit
Tabelambi zbatimin e strategjisë
Fusha prioritare

Masa strategjike

Statusi
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7.Shtojcë
7.1 Regjistri i aseteve
Asetetfinanciare(duke përfshirë aksionet)
Burimi i informacionit: Departmentii Financës / Thesari
Asetet financiare
Njësia

Vlera kontabël

Vlera e tregut

Asetet monetare

Hua

Kapitale

Të tjera

.
Asetet jofinanciare (duke përfshirë pjesëmarrjet)
Burimi i informacionit: regjistri i aseteve
Asete jofinanciare
Njësia

Vendndodhja

Vlera kontabël

Tokë

Objekte
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Vlera e tregut

Të tjera

Shitje ose blerje asetesh
Burimi i informacionit: Departmentii Financës
Shitje dhe blerje asetesh planifikuar për vitin e ardhshëm
Shitje e planifikuar
Njësia

Asete financiare

Asete të palëvizshme
materiale

Tokë

Objekte

Të tjera

Asete të palëvizshme
jomateriale

7.2 Hua (debit)
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Blerje e planifikuar
Njësia

Vëllimi
financiar volume
+ për shitje
- për blerje

Huadhënësi Vëllimi

Monedha

Shkalla e
interesit

Datae
huamarrjes

Maturimi

Rreziqet potenciale

Burimi i informacionit: Departmentii 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
qira (pas
skontos)

Numri dhe
masa e
pagesave

Datat e
pagesave

Shkalla e
interest
vjetor

Programi

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
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Qëllimi

Programi

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës
7. 6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi(outsourcing)
Organizata
Qëllimi ikontratës Kohëzgjatja e
Rezultatet
kontratës

Kostot vjetore
përNJQV-të

7.7 Konçesionedhe PPP
 Koncesione
Organizata



Përmbajtja e së drejtës së konçesionit,
duke përfshirë stimujt e dhënë
ngaNJQV-të

Kohëzgjatja e
koncesionit

Kompensimi vjetor
përNJQV-të, tarifë

PPP
Organizata Forma
ligjore

Kapitali
total

Pjesa
Qëllimi i
eNJQV-së PPP

7.8 Shoqëritë në pronësi të bashkisë
Organizata Forma
Kapitali
Pjesa e
ligjore
total
NJQV-së

Qëllimi i
PPP
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Shpërndarje Kontribut Përfaqësuesi
tek NJQV- ngaNJQV- i NJQV-së
ja
ja

Shpërnadrje Kontribut
tek NJQV- nga
ja
NJQV-ja

Përfaqësuesi
i NJQV-së

7.9 Paketa fiskale
Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën

Hapat qe u ndoqen per hartimin e paketes fiskale jane si me poshte:

Ngritja e grupit te punes per hartimin e paketes fiskale te
integruar

Percaktimi i bazes ligjore dhe prioriteteve strategjike te
zhvillimit
Konsultimi i propozimeve te paketes fiskale me banoret
ne cdo njesi administrative dhe grupet e interest,bizneset
etj.
Hartimi i draftit te paketes fiskale dhe miratimi nga
keshilli i bashkise

Publikimi i paketes fiskale

Konsultimi me qytetarë dhe grupe interesi
Në hartimin e paketës fiskale të Bashkisë Tropojë janë përfshirë përfaqësues të biznesit të madh (juridik)
dhe të vogël (fizik), banorë të njësive administrative, përfaqësues të komunitetit sipas interesit dhe
këshilltarë.

A.2 Çfarë prezanton paketa fiskale
Propozimet për sistemin e ri të taksave dhe tarifave që ne duam të zbatojmë për periudhën në vazhdim,
duke qenë në linjë dhe në zbatim të prioriteteve të strategjisë së zhvillimit te Bashkisë Tropojë.
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Propozimet konsistojnë në përmirësime teknike dhe proceduriale, per përgatitjen e një pakete fiskale të
integruar, gjithëpërfshirëse dhe afatgjatë.
Në mënyrë të përmbledhur kjo paketë fiskale synon:
a) Hartimin e një pakete fiskale të integruar;
b) Rishikimin e kornizës ligjore me qëllim përcaktimin e saktë të taksave, tarifave dhe çdo pagese tjetër
që ndikon në buxhetet vendore dhe për të cilat njësia vendore duhet të arkëtojë të ardhura;
c) Saktësimin e procedurave, afateve, aktorëve, veprimeve, përgjegjësive për çdo taksë dhe tarifë, pjesë e
kësaj pakete fiskale. Përcaktimi i saktë i të gjithë elementëve të lidhur me menaxhimin do të pasurojë
akoma më tej dhe do të vendosë një bazë të fortë për ndërtimin e një sistemi fiskal efiçent dhe transparent;
d) Përcaktimin e qartë dhe ndarjen në seksione të taksave nga tarifat. Çdo taksë dhe tarifë do të detajohet
duke patur në konsideratë elementët:
 Taksim i drejtë;
 Tarifim mbështetur në kosto;
 Klasifikim i biznesit, qarkullim vjetor, lloji i aktivitetit;
 Qartësimi dhe përcaktimi i taksave apo tarifave që aplikohen për kategorinë e familjeve nisur nga
lloji, vendndodhja etj;
Analiza e taksave që aplikohen për territorin që mbulon njësia (mbështetur në legjislacionin në fuqi),
përcaktimi dhe detajimi në kategori, unifikimi i kategorive për të gjitha taksat, përcaktimi i bazës së
taksueshme dhe aplikimi i kufijve që përcakton ligji;
e) Rikategorizimi dhe detajimi i taksave;
f) Analiza e tarifave që aplikohen për territorin që mbulon njësia (mbështetur në legjislacionin në fuqi),
përcaktimi dhe detajimi në kategori, unifikimi i kategorive për të gjitha tarifat, përcaktimi i nivelit të
tarifave mbështetur në koston e shërbimit për të cilin vendosen;
g) Aplikimi i incentivave apo lehtësirave fiskale për grupe të caktuara taksapaguesish në nevojë, siç
parashikon ligji.
A.3 Kuadri ligjor dhe nënligjor
Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, përbën ligjin bazë
përreformat e decentralizimit të pushtetit vendor dhe përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe
detyrave të njësive të qeverisjes vendore në drejtim të krijimit të taksave vendore, mbledhjen dhe
administrimin e tyre.
Bazuar në Ligjin Ligji nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore” dhe Ligjin nr.9975, datë
28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, në të ardhurat vendore përfshihen kryesisht:
 Tatimi i thjeshtuar mbi BV;
 Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja;
 Taksa e pasurisë;
 Taksa për transferimin e pasurisë së patundshme;
 Taksa për automjetet/mjetet e përdorura;
 Taksa e tabelës/reklamat;
 Taksa të përkohshme;
 Taksa vendore mbi te ardhurat vetjake, taksa mbi te ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashegimite,
testamentet osse lotarite kombetare;
 Tarifa për shërbime;
Më poshtë në mënyrë të përmbledhur jepet legjislacioni fiskal vendor, i cili është konsultuar për të hartuar
këtë paketë fiskale.
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Ligje:
 Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", ndryshuar me Ligjin nr. 9745
datë 28.05.07; ndryshuar me Ligjin nr. 9764, datë 09.07.2007; ndryshuar me Ligjin nr. 9931, datë
09.06.2008; ndryshuar me Ligjin nr. 10 073, datë 9.2.2009; ndryshuar me Ligjin nr. 10117 dt.
23.4.2009; ndryshuar me Ligjin nr. 10146 dt.28.9.2009; ndryshuar me Ligjin Nr.10354, datë
18.11.2010; ndryshuar me Ligjin nr. 10457, datë 21.07.2011; ndryshuar me Ligjin nr. 106/2013,
datë 28.3.2013; ndryshuar me Ligjin nr. 181/2013, datë 28.12.2013; ndryshuar me Ligjin nr.
85/2014, datë 17.07.2014; ndryshuar me Ligjin nr. 181/2013, dt.28.12.2013; ndryshuar me Ligjin
nr. 142/2015, datë 17.12.2015.
 Ligji nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”.
 Ligji nr. 8438 datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, ndryshuar me Ligjin
nr. 9483, datë 16.2.2006, ndryshuar me Ligj Nr. 9632, datë 30.10.2006; ndryshuar meLigjin nr.
9716 datë16.04.2007; ndryshuar me Ligjin Nr. 9735 datë 17.05.2007; ndryshuar me ligj nr. 9766
datë 09.07.2007; ndryshuar me Ligjin nr. 9804 datë 13.09.2007; ndryshuar me Ligjin nr. 9844 datë
17.12.2007; ndryshuar me Ligjin nr. 9943, datë 26.6.2008; ndryshuar me Ligjin nr.10072, datë
9.2.2009; ndryshuar me Ligjin nr.10228,datë 4.2.2010; ndryshuar me Ligjin nr. 10343, datë
28.10.2010; ndryshuar me Ligjin nr. 10364, datë 16.12.2010; ndryshuar me Ligjin Nr. 20/2012,
datë 1.3.2012; ndryshuar me Ligjin nr. 71/2012, datë 28.6.2012; ndryshuar me Ligjin Nr.
122/2012, datë 20.12.2012; ndryshuar me Ligjin Nr. 107/2013, datë 28.3.2013; ndryshuar me
Ligjin nr. 124/2013, datë 25.4.2013; ndryshuar me Ligjin Nr. 177/2013, datë 28.12.2013;
ndryshuar me Ligjin Nr. 32/2014, datë 3.4.2014; ndryshuar me Ligjin Nr. 42/2014, datë 24.4.2014;
ndryshuar me Ligjin Nr. 83/2014, datë 17.07.2014; ndryshuar me Ligjin nr. 156/2014, date
27.11.2014.
 Ligji nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”.
 Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
 Ligji nr.10081, datë 23.2.2009,”Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” i
ndryshuar”.
 Ligji nr. 10304, datë 15.7.2010,”Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
 Ligji nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar me Ligjin Nr.10 065, datë
29.1.2009, ndryshuar me Ligjin Nr. 10 131 dt.11.5.2009, ndryshuar me Ligjin nr. 10145, datë
28.9.2009, ndryshuar me Ligjin nr.10280, dt.20.5.2010, ndryshuar me Ligjin Nr. 10458, datë
21.7.2011, ndryshuar me Ligjin Nr. 83/2012, datë 13.9.2012, ndryshuar me Ligjin Nr.120/2013,
datë 18.04.2013, ndryshuar me Ligjin Nr. 178/2013, datë 28.12.2013, ndryshuar me Ligjin Nr.
86/2014, datë 17.07.2014, ndryshuar me Ligjin Nr. 157/2014, datë 27.11.2014.
 Ligji nr. 93/2015 “Për turizmin”.
 Ligji Nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa
leje”, i ndryshuar.
 Ligji Nr 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”.
 Ligji Nr.10 465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”.
 Ligji Nr.8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe
nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar.
 Ligji. Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”.
 Ligji Nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, i ndryshuar.
 Ligji Nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundravajtjet administrative”.
 Ligji Nr.8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në
njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar me Ligjin Nr.9561, datë 12.6.2006 dhe LigjinNr.9797,
datë 23.7.2007.
 Ligji Nr.10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.
 Ligji nr. 10463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar.
 Ligji nr. 152/2015, datë 21.12.2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”.
 Ligji nr.68/2017, date 27.04.2017, “Per Financat e Veteqeverisjes Vendore”
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Vendime dhe udhëzime:
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 505, datë 1.8.2007 “Për miratimin e Statutit të Qendrës
Kombëtare të Regjistrimit”.
 Vendimi i Këshillit të Ministrave, nr. 783, datë 10.11.2011, ”Për procedurat e ndarjes së të
ardhurave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura me njësitë e qeverisjes vendore”.
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.7, datë 4.01.2012, "Për përcaktimin e procedurave dhe të
dokumentacionit të nevojshëm për arkëtimin e taksës së rentës minerare", i ndryshuar.
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 970, dt 02.12.2015 “Për përcaktimin e proçedurave dhe të
kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”.
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 396, datë 21.6.2006 “Për kriteret e transferimit dhe
tëpërdorimit të pyjeve nga njësitë e qeverisjes vendore”.
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. nr. 391 datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave
nësektorin e pyjeve dhe kullotave”.
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 632 datë 11.06.2009 “Për tarifat në sektorin e Kullotave".
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. nr.1064 datë 22.12.2010 “Për disa ndryshime në VKM nr.
391 datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe kullotave”.
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”.
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, dhënies me
qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar.
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 992, datë 9.12.2015 “Për disa ndryshime në vendimin nr.54,
datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së
dhënies me qira, enfiteoze apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, tëndryshuar.
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.469, datë 3.6.2015, "Për përcaktimin e vlerës minimale të
çmimit të referencave të qirave të ndërtesave për qëllime tatimore".
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 575, datë 24.6.2015 “Për miratimin e kërkesave për
menaxhimin e mbetjeve inerte”.
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 285, date 27.6.2002 “Për tarifat e shërbimeve që kryen policia
e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ndaj shtetasve dhe personave, juridikë e fizikë, vendas e të
huaj“.
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.1108, date 30.12.2015 “Për transferimin, nga Ministria e
Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe Administrimit të ujërave te Bashkitë, të infrastrukturës sëujitjes
dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme e të paluajtshme të Bordeve Rajonale të
Kullimit”.
 Udhëzim i Ministrit të Financave Nr.1, datë 12.1.2007 “Për përcaktimin e veprimtarive
qëtrajtohen si veprimtari, tregtare apo shërbimi, ambulante si dhe procedurat e regjistrimit të tyre
në organin tatimor”.
 Udhëzim i Ministrit të Financave Nr.32, datë 31.12.2013, "Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e
biznesit të vogël", i ndryshuar.
 Udhëzim i Ministrit të Financave Nr.26, datë 4.09.2008, "Për taksat kombëtare", i ndryshuar.
 Udhëzim i Përbashkët (Ministri i Financave dhe Ministri i Drejtësisë) Nr. 655/1, datë 06.02.2007
“Për Përcaktimin e Uniformitetit të Standardeve Proceduriale dhe të Raportimittë Sistemit të
taksës Vendore “.
 Udhëzim i Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 6756, datë
3.9.2015 “Për zbatimin e vendimin të Këshillit të Ministrave nr. 54, datë 5.2.2014
“Përpërcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë
apokontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar.
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 Udhëzim nr.30, datë 27.12.2011, "Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik", I
ndryshuar.
 Udhëzuesi i Ministrit për Çeshtjet Vendore nr 541/1, date 31.12.2015 “Udhëzues për zbatimin e
VKM nr.l108 dat.30.l2.20l5 "Për transferimin nga MBZHRAU tek bashkitë, të infrastrukturës së
ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme”.

A

Paketa Fiskale

Kapitulli I: Taksat vendore
Kykapitull trajton taksat vendore duke u nisur nga elementët:
- Lloji, niveli i takses, baza e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, koha e
kryerjes së tyre, kushtet lehtësuese, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë.
I.1 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël
Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim më i vogël ose
i barabartë me 8 000 000 (tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi
fitimin për biznesin e vogël.
Baza e taksës/tatimi: Këstet e parapagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, për vitin vijues, për
tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, llogariten në bazë të të
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dhënave të deklaratës tatimore të një viti më parë. Forma dhe përmbajtja e deklaratës tatimore vjetore
përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave.
Niveli i tatimit: Nivelet e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël paraqiten si më poshtë:
Tabelë 2. Nivelet e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël

I.1

Shkalla tatimore

Njesia

Niveli Ligjor/Detyrimi
NjA
B.Curri

NjA te tjera

A

Me qarkullim vjetor nga 0 – 5.000.000 lekë

lekë/vit

0

0

B

Me qarkullim vjetor nga 5.000.001 – 8.000.000 lekë

lekë/vit

5% e
fitimit

5% e fitimit

Mënyra e pagesës:Tatimpaguesi parapaguan, në llogarinë e organeve tatimore ose në Postën Shqiptare,
këstet tremujore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, të biznesit të vogël, brenda datës 20 prill, për muajt:
janar, shkurt e mars; brenda datës 20 korrik, për muajt: prill, maj e qershor; brenda datës 20 tetor, për
muajt: korrik, gusht e shtator; dhe brenda datës 20 dhjetor, për muajt: tetor, nëntor dhe dhjetor.
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës/tatimit:Drejtoria Rajonale Tatimore, në rolin e agjentit
tatimor, është e ngarkuar me vlerësimin, mbledhjen, kontrollin, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e
buxhetit të qeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël.
Për këtë shërbim Drejtoria Rajonale e Tatimeve Kukes përfiton një komision prej 1 % të të ardhurave të
mbledhura.

I.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme
Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendasose të huaj,
pronarë apo përdorues të pasurive të mësipërme, në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga
niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive. Bëjnë përjashtim rastet kur në ligj parashikohet ndryshe.
Detyrimin për taksën mbi pasurinë e paluajtshme e ka, sipas rastit, pronari ose bashkëpronari, sipas pjesës
që zotëron, apo përdoruesi i pasurisë së paluajtshme, për pasuritëqë nuk janë të pajisura me dokumente
pronësie. Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen:
- Taksa mbi tokën bujqësore
- Taksa mbi ndërtesën
- Taksa mbi truallin
Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë (ndërtesë, tokë bujqësore, truall) përdoruesi ipasurisë
bën një vetëdeklarim të sipërfaqes pranë bashkisë. Bashkia nëpërmjet komisionit të ngritur mund të
vlerësojë sipërfaqen e taksueshme.
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I.2.1 Taksa mbi ndërtesat
Baza e taksës: Është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhenën
nivelin e tokës dhe për çdo kat. Dokumentat që vërtetojnë pronësinë janë: Çertifikata e Pronësisë, Vendimi
i Komisionit të Kthimit Pronave, Vendimi i Privatizimit etj.dokumenta, conform legjislacionit në fuqi.
Niveli i taksës mbi ndërtesat: Niveli për kategoritë dhe nënkategoritë, nivelet treguese të taksës mbi
ndërtesën prezantohen si më poshtë vijon.
Në kategorinë I.2.1 “Ndërtesa Banimi”, përfshihen:
- Të gjitha hapësirat që përdoren për qëllim jofitimprurës nga qytetarët vetëm për qëllim banimi.
- Ndërtesa në pronësi të shoqërive të ndërtimit të pashitura, por të hipotekuara si ndërtesa banimi.
- Ndërtesa të dyta banimi.
Në kategorinë I.2.2 “Ndërtesa të tjera”, përfshihen:
a) “Ndërtesa për tregti dhe shërbime”
- Ndërtesa për shërbime tregtare, administrative etj të ngjashme me to: Do të kuptojmë të gjitha ndërtesat,
hotele, motele, stabiliment turistike, shtëpi pritje, turizëm familje, qëndra biznesi, pika karburanti,
magazina, depo, banka, zyra, farmaci, klinika, spitale, maternitete, qëndra shëndetësore të të gjitha
specialiteteve, stadiume, komplekse sportive si palestra, fitnes, pishina të hapura e të mbyllura dhe njësi
tregtare dhe shërbimi të çdo lloji etj. Të ngjashme me to.
- Ndërtesa në pronësi të shoqërivë të ndërtimit të pashitura, por të hipotekuara si ndërtesë biznesi.
b) “Të tjera”: Do të kuptojmë të gjitha ndërtesat të cilat nuk përfshihen në kategoritë e mësipërme:
- Ndërtesat në pronësi të organizatave jofitimprurëse, fondacioneve:do të përfshihen pronat të cilat
përdoren nga organizatat jofitimprurëse, vendase dhe të huaja, zyrat e përfaqësimit të organizmave
ndërkombëtare, ambasadat të njohura ose të regjistruara si të tilla në gjykatë.
- Ndërtesa për aktivitete artizanale, profesione të lira, qendra social kulturore, arsimore e shkencore: do
të kuptojmë të gjitha ndërtesat njësitë e shërbimit artizanal si marangoz,këpucar, orëndreqës, berber,
ondulacion, fotograf, biçiklist etj (të ngjashme me to),profesione si: avokat, noter, kontabilistë, dentist,
farmacist, piktor, disanier, aktevitete sishkollat, kopshtet, çerdhet, qëndrat kulturore, qendrat sociale,
ndërtesat shkencore siinstitute kërkimore, qëndra kërkimore, sallat e koncerteve, etj.
- Objekte të amortizuara, të dëmtuara dhe jashtë funksionit kur janë objekte të ndërmarrjeve shtetërore
dhe ish-ndërmarrjeve shtetërore të privatizuara ku nuk zhvillohet aktivitet: do të kuptojmë të gjithë
objektet të cilat janë kapital i ndërmarrjeve shtetërore dhe kanë qenë kapital i ish-ndërmarrjeve shtetërore:
 Kur është objekt i ndërmarrjeve shtetërore ekzistuese të cilat janë tërësisht tëamortizuara (vlera e
amortizimit mbi 80 % e vlerës fillestare dhe ndryshimeve përkatësesipas pasqyrave kontabël) ose
kur objekti është i dëmtuar pavarësisht nga vlera eamortizimit. Për këto 2 lloj objektesh duhet të
plotësohet kushti që ato janë jashtëfunksionit dhe në to nuk ushtrohet asnjë veprimtari tjetër.
 Kur ka qenë objekt i ish- ndërmarrjeve shtetërore të cilat janë privatizuar (tërësisht osepjesërisht
ndërmarrja ose vetë objekti) dhe është tërësisht i amortizuar (vlera eamortizimit mbi 80 % e vlerës
fillestare dhe ndryshimeve përkatëse sipas pasqyravekontabël) ose kur objekti është i dëmtuar
pamvarësisht nga vlera e amortizimit. Për këto2 lloj objektesh duhet të plotësohet kushti që ato
janë jashtë funksionit dhe në to nukushtrohet asnjë veprimtari tjetër.
c) “Ndërtesa që përdoren për veprimtari prodhuese”
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- “Ndërtesa prodhimi” do të kuptojmë të gjitha ndërtesat në të cilat ushtrohet aktivitet prodhues si
përpunim duralumini, metalesh, druri, tapecierie, letre, kartoni, plasmasi, tulla, tjegulla, blloqe banimi,
furra gëlqereje, prodhime ushqimore, furrë buke, prodhim konfeksionesh, prodhim dhe përpunim vajrash,
nafte etj., shtypshkronja, prodhim dhe përpunim produktesh farmaceutike dhe të ngjashme me to.
Për ato kategori ndërtesash banimi të cilat janë të regjistruara si seli të subjekteve tregtare, taksa e pasurisë
përllogaritet dhe paguhet si I.2.2 “Ndërtesa të Tjera”, sipas rastit të ushtrimit të veprimtarisë duke u
përjashtuar nga Kategoria I.2.1 “Ndërtesa banimi”.
Në kategorinë I.2.3 “Ndërtesa në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra
turistike”, përfshihen të gjithë taksapaguesit, të cilët kanë, në përdorim apo në pronësi, ndërtesabrenda
territoreve të miratuara si fshatra turistike.
Tabelë 3. Taksa mbi ndërtesat
1. Shkalla e taksës
Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, është si më poshtë:
a) 0,05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për banim;
b) 0,2% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike;
c) 30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi
është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë sipas afatit të përcaktuar në
aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.
Përjashtohen nga pagesa e kësaj takse investimet e kryera për ndërtimin e strukturave akomoduese
“Hotel/Resort me pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe
që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”
Taksa mbi ndërtesat
Taksësmbindërtesatinënshtrohenindividët,personatfizikëosejuridikë,vendësapotë huaj, pronarë ose
përdorues të pasurive të paluajtshme në territorin e Republikës së Shqipërisë,
pavarësishtnganiveliishfrytëzimittëkëtyrendërtesave,përveçrastevekurnëkëtëligjpërcaktohen ndryshe.
Taksësmbindërtesatinënshtrohenpersonatqëkanëaplikuarpërlegalizimtëndërtesës,
sipasligjit“Përlegalizimin,urbanizimindheintegriminendërtimevepaleje”.
Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen zhvilluesit, të cilët nuk arrijnë të mbyllin ndërtimin
sipaslejespërkatëse,tëlëshuarngaautoritetiiplanifikimit.Afatiipërllogaritjessëtaksësfillonnga
momentiimbarimittëafatitkohortëpërcaktuarnëaktinemiratimittëkërkesëspërlejendërtimi.
Detyrimipërtaksënmbindërtesatllogaritetsishumëzimibazëssëtaksësmeshkallëne taksës mbindërtesën.
Taksa vendore mbi pasurinë e paluajtshme-ndërtesë llogaritet si detyrim vjetor i
taksapaguesit.Pagesaetaksësbëhetçdomuajapopërperiudhamëtëgjata,nëvarësitëkategorisësë
taksapaguesit,sipaspërcaktimevenëvendimineKëshillittëMinistrave.
Përjashtohen nga taksa mbindërtesat:
1.pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;
2.pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e
shoqërive publikeshtetërore;
3.ndërtesatebanimit,qëshfrytëzohenngaqiramarrësimeqiratëpaliberalizuara; ç) banesat
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sociale në pronësi tëbashkive;
4.pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të
marrëveshjevemebashkitëpërdorenngakëtotëfunditsibanesasociale;
5.ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre;
6.strukturatakomoduese“Hotel/Resortmekatër dhepesëyje,statusspecial”,sipas përcaktimit në legjislacionin
e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht
“brandname”;
7.ndërtesatebanimittëkryefamiljarëveqëpërfitojnëpensionpleqërieosepensionsocial,që
janëmebanimnëfshatoseqytet,kurfamiljapërbëhetvetëmngapensionistët;
8.ndërtesatebanimittëkryefamiljarëveqëtrajtohenmendihmëekonomike;
9.ndërtesatkulturore,nënmbrojtjetëpërkohshmeosetëpërhershme,përkohënnëtëcilën deklarohet mbrojtja,
sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore.”.
Çmimi vlerësues i ndërtesave për efekt të vlerësimit tatimor për vitin 2019 do të jetë:
I.Ndërtesa banimi;
i. Çmimi per m2për ndertesa banimi per njësine administrative B.Curri ne vlerën
27900 lekë/m 2
sipas VKM.
ii.Çmimi për m2 për njësite e tjera administrative,në vlerën e njesise administrative B.Curri ne vleren
27900-30%= 19530 lekë/m2
II-Ndertesa qe perdoren per veprimtari ekonomike tregtimi, prodhimi, ndertim e sherbime me pakice te
jete sipas VKM qe eshte 1.5 here me i larte se çmimi për banesa:
-Njesia administrative B.Curri 27900 lekë /m2 x 1.5=41850 leke/m2
-Njesite tjera Administrative
27900 leke /m2 x 1.5= 41850 leke/m2
III.Çmimi per m2 per parkingje te mbuluara dhe bodrume
a).Njesia administrative B.Curri 27900 x 70%=19530 lek/m2
b).Njesite administrative tjera 27900 x 70%=19530 lek/m2
IV-Parkingje te hapura:
a).Njesia administrative B.Curri 27900 x 30%=8370 lek/m2
b).Njesite administrative tjera 27900 x 30%= 8370 lek/m2
V-Çmimi per m2 ndertim i destinuar per veprimtari industriale, prodhimi, perpunimi, magazinimi
mallrash industrial (fabrika, depo, magazina e te ngjashme me to) te jete:
A). Per te gjitha njesite Administrative (B.Curri e te tjera)
27900 x 50%=13950 leke/m2
VI.Çmimi për m2 siperfaqe që përdoret për bujqësi e blegtori apo veprimtari mbështetese të
këtyre fushave me perjashtim të përpunimit ushqimor të jetë:
* Njësia administrative B.Curri 27900 x 30%=8370 leke/m2
* Njësite e tjera administrative në juridiksion të bashkise Tropojes 27900 x 30% =8370 lek/m2
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VII-Çmimi per m2 per ndertesat e privatizuara me ligjin 7652 dt.23.12.1992 i ndryshuar vetem ne
rastin e shitjes se pare te jete:
a).Njesia administrative B.Curri 27900 x 70%=19530 lek/m2
b).Njesite administrative tjera 27900 x 70%=19530 lek/m2
Detyrimi për pagesë: Detyrimi për taksën mbi ndërtesën është vjetor. Drejtoria e të ardhurave kryen
llogaritjen në bazë të sipërfaqes dhe vlerës së taksës sipas tabelës dhe klasifikimit më sipër.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës:
Detyrimi për familjarët shlyhet në bazë vjetore nga sektori Tatim-Taksa.
Deri në paraqitjen e dokumentacionit të pronësisë ose vetdeklarimit të sipërfaqes së ndërtesës, detyrimi
vjetor referues i taksës së ndërtesës për familjet, llogaritet për një sipërfaqe mesatare prej 70 m2 per
Qytetin dhe 100 m2 per fshatrat.
Detyrimi për biznesin llogaritet nga Sektori i të Ardhurave dhe shlyhet pranë çdo banke të nivelit të dytë,
brenda datës 20 prill të vitit fiskal.
I.2.2 Taksa mbi tokën bujqësore
Përkufizimi:“Tokë bujqësore” është toka e përcaktuar si e tillë në regjistrin e zyrave të regjistrimit të
pasurisë.
Baza e taksës: Është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi apo në përdorim të taksapaguesit.
Sipërfaqja e tokës përcaktohet mbi bazën e dokumentave të pronësisë, formularit nr.6, aktit të pronësisë,
çertifikatës së regjistrimit të tokës.
Niveli i taksës mbi tokën bujqësore paraqitet si më poshtë:
Tabelë 4. Niveli i taksës mbi tokën bujqësore
Kategoritë mesatare të tokës
Njësia
bujqësore

Niveli i taksës mbi tokën bujqësore
Për të gjitha NjA
Sipas Ligjit

Miratuar

I

Lekë/ha/vit

0

0

II

Lekë/ha/vit

0

0

III

Lekë/ha/vit

0

0

IV

Lekë/ha/vit

0

0

V

Lekë/ha/vit

900

630

VI

Lekë/ha/vit

800

560

VII-X

Lekë/ha/vit

700

490

Detyrimi për pagesë: Detyrimi për taksën mbi tokën bujqësore është vjetor. Detyrimi llogaritet nga
Sektoori i të Ardhurave dhe për familjarët shlyhet në bazë vjetore dhe mblidhet nga administratoret ne
cdo njesi administrative.
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Përjashtime: Përjashtohen nga taksa tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për
pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes.
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Struktura e ngarkuar për llogaritjen e taksës mbi tokën
bujqësore, për të gjitha kategoritë, është Sektori e të Ardhurave pranë Bashkisë Tropoje.
Ngarkohet Sektori i Bujqësisë, për vlerësimin e kategorisë së tokës si dhe saktësimin dhe verifikimin e
periudhës së mbjelljes me kultura drufrutore dhe vreshtari, për çdo fermer/fermë.
Ngarkohet sektori i AMTP – ve pranë Bashkisë për përcaktimin e sipërfaqes në pronësi sipas personave,
duke pasqyruar dhe ndryshimet e herëpashershme ia përcjell këtë informacion Drejtorisë së të ardhurave
për llogaritjen e detyrimit.
I.2.3 Taksa mbi truallin
Përkufizimi: Truall është një sipërfaqe toke, jo bujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të ndërtimit,
e përcaktuar nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, e miratuar për të ndërtuar mbi të.
Baza e taksës: Është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të taksapaguesit.
Niveli i taksës mbi truallin paraqitet si më poshtë:
Tabelë 5. Niveli i taksës mbi truallin
Niveli i taksës mbi truallin
Taksa mbi truallin

Për qëllime
individët

Njësia

banimi

Për qëllime biznesi

Për të gjitha NjA

nga Lekë/m²/vit
Lekë/m²/vit

Sipas Ligjit

Miratuar

0.14

0.14

12

12

Detyrimi për pagesë: Detyrimi për taksën mbi truallin është vjetor. Sektori i te ardhurave kryen llogaritjen
në bazë të sipërfaqes dhe vlerës së taksës sipas tabelës dhe klasifikimit më sipër.
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Sektori Tatim-Taksa e Bashkise Tropoje.
Deri në paraqitjen e dokumentacionit të pronësisë ose vetdeklarimit të sipërfaqes së truallit, detyrimi vjetor
referues i taksës së truallit për familjet llogaritet për një sipërfaqe prej 70 m2.
Detyrimi për biznesin llogaritet nga Sektori i të Ardhurave, dhe shlyhet pranë çdo banke të nivelit të dytë,
brenda datës 20 prill të vitit fiskal.
Deri në paraqitjen e dokumentacionit të pronësisë ose vetdeklarimit të sipërfaqes së truallit, detyrimi
vjetor referues i sipërfaqes së truallit për bizneset llogaritet në bazë të sipërfaqes së ndërtesës së aktivitetit.
I.3. Taksa e fjetjes në hotel
Përkufizimi:Strukturat akomoduese do të përfshijnë kategoritë si më poshtë: a)“Bujtinë”;
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b)“Fjetinë” (Hostel); c)“Kamping”; ç)“Hotel”; d)“Motel”; dh)“Resort”; e)“Qendër kurative”; ë)“Fjetje
dhe mëngjes” (B&B).
Secila kategori e strukturave akomoduese klasifikohet me sistem të veçantë, e shoqëruar me shenjat
dalluese përkatëse, sipas përcaktimit të mëposhtëm: “Bujtinë”Standard, “Fjetinë”Standard, Komfort;
“Kamping”Standard, “Hotel” dy yje, tre yje, katër yje, pesë yje; “Motel”Standard, Komfort, Superior;
“Resort” tre yje, katër yje, pesë yje; “Qendër kurative” dy yje, tre yje, katër yje, pesë yje; “Fjetje dhe
mëngjes” (B&B) Standard, Komfort, Superior.
Baza e taksës: Është numri i netëve të qëndruara në hotel për person.
Niveli i taksës se fjetjes në hotel paraqitet si më poshtë:
Tabelë 6. Taksa e fjetjes në hotel
Taksa e fjetjes në hotel

Njësia

Niveli i taksës së
fjetjes në hotel
Për të gjitha NjA

Hotel me 4-5 yje

lekë/natëqëndrimi/për
person

105

Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër

lekë/natë qëndrimi/për
person

35

akomoduese, sipas përcaktimeve të ligjit
për
turizmin

Detyrimi dhe këstet e pagimit: Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së vendosur
nga bashkia, për natë qëndrimi, me numrin e netëve të qëndrimit në hotel.
Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të
bashkisë, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes dhe mbi të
vlera e taksës.
Detyrimi derdhet për bashkinë brenda datës 5 të muajit pasardhës nga subjekti përkatës.
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Struktura për vjeljen e taksës së fjetjes në hotel është Sektori
I të Ardhurave.
I.4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
Baza e taksës:Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet ose vlera nëlekë e
çmimit të shitjes për metër katror të investimit të ri. Klasifikimi si investim i ri përcaktohet në përputhje
me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit.
Niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë sipas kategorive dhe nënkategorive për klasifikimin e
investimeve, është si më poshtë:
Tabelë 7. Niveli i taksës së ndikimit në infrastructure
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Niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë
Nr. Llojet e ndërtimeve dhe
investimeve

1

2

Ndërtime për qëllime
banimi apo njësi
shërbimi nga shoqëritë e
ndërtimit, të cilat nuk
destinohen për përdorim
në sektorin e turizmit,
industrisë apo për
përdorim publik.
Ndërtimeve private të
ndryshme nga ato të
përcaktuara më sipër.

Njesia

Në % të
çmimit

NjA B.Curri

NjA të Tjera

Sipas
ligjit

Miratuar

Sipas
ligjit

Miratuar

4-8%

5%

4-8%

5%

të shitjes për
m²

Në % të
vlerës

1-3%

3%

13%

3%

së investimit

a

a)Ndertesa banimi,
shkolla,
cerdhe(investime
private)

1%

1%

b

b) Ndertesa per tregeti
dhe sherbime

2%

2%

c

c)Investime private qe
kane qellim fitimin

2%

2%

d

d)Investime publike

0.1%

0.1%

3

Për projektet e
infrastrukturës, për
ndërtimin e rrugëve
kombëtare, të porteve,
aeroporteve, tuneleve,
digave, ndërtimit të
infrastrukturës në
energji, përfshirë
makineritë dhe pajisjet
për këto projekte.

Ne % te
vleres se
investimit,

0,1%

por jo më
pak se
kostoja e
rehabilitimit
të
infrastrukture
së dëmtuar
kur kjo kosto
nuk është
përfshirë në
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0.1%

0,1%

0.1%

preventivin e
investimit.
4

Ndërtimet e reja të cilat
janë në proçes
legalizimi

Ne %te
vleres se
investimit

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

Baza e taksës(per piken 1): Vlera në lekë për metër katror e çmimit të shitjes së njësive të shërbimit apo
ndërtesave për qëllime banimi. Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të vlerës së
tregut, sipas përcaktimeve në udhëzimin e Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kostos mesatare të
ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave”, që miratohet çdo vit.
Baza e taksës(per piken 2,3,4):Niveli i taksës shprehet si përqindje e vlerës së investimit.
Detyrimi dhe këstet e pagimit: Detyrimi për taksën i takon investitorit.
Përllogaritja e detyrimit nga taksa do të bëhet, duke aplikuar përqindjet përkatëse sipas kategorisë, ndaj
vlerës së investimit për sipërfaqe respektive.
Kushte lehtësuese: Në rast të zbatimit të një projekti të veçantë për efiçencën e energjisë urbane (Sipas
përcaktimeve në Ligjin Nr 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”), projekti verifikohet
dhe nëse është zbatuar me përpikmëri, atëherë subjektit i rimbursohet taksa e paguar mbi nivelin minimal
të përcaktuar me ligj. Në rastet kur investitor është Bashkia, kjo taksë nuk aplikohet.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Struktura e ngarkuar për llogaritjen e pagesës së taksës së
ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja është Drejtoria e Urbanistikes,Planifikimit dhe Zhvillimit
te Territorit dhe ja percjellin informacionin Sektorit te Tatim-Taksave. Të gjitha subjektet ndërtuese do të
tërheqin lejen e ndërtimit pranë Bashkisë Tropoje, vetëm pasi të kenë paguar taksën e ndikimit në
infrastrukturë.
Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës është Sektori i të Ardhurave pranë Bashkisë Tropoje.
Garanci financiare për subjektet fizike/juridike, kërkues i lejes për ndërtimin, riparimin,
restaurimin apo shembjen e objektit:
Garancia financiare: Në mbështetje të pikës 10 te VKM-se Nr. 575, datë 24.6.2015 “Për miratimin e
kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”, subjekti fizik/juridik, kërkues i lejes për ndërtimin,
riparimin, restaurimin apo shembjen e objektit, përpara marrjes së lejes së ndërtimit duhet të depozitojë
një garanci financiare për llogari të NJQV-së, e cila nuk do të jetë më e vogël se 3% e vlerës së strukturës
së objektit dhe përcaktohet me vendim të këshillit të NJQV-së.
Njësitë e qeverisjes vendore, më konkretisht Drejtoria e Urbanistikes ,Planifikimit dhe Zhvillimit te
Territorit, në dokumentacionin e lëshimit të lejes për projektin e ndërtimit, riparimit, restaurimit apo
shembjes, përcaktojnë se personi fizik ose juridik, të cilit i është dhënë leja për realizimin e projektit, duhet
të provojë me dokumentacionin e nevojshëm përmbushjen e kërkesave sipas VKM Nr. 575, brenda 30
(tridhjetë) ditëve nga data e përfundimit të projektit të ndërtimit, riparimit, restaurimit apo prishjes së
objektit, i cili krijon mbetje inerte.
Garancia financiare i kthehet subjektit fizik/juridik pa interes nga Bashkia, e cila ka lëshuar lejen e
ndërtimit, pasi të provojë se mbetjet inerte janë dorëzuar, sipas pikave 4, 5 dhe 6, të VKM Nr. 575 në
landfillin ose në venddepozitimin e përkohshëm të përcaktuar nga Bashkia. Në rast të mospërmbushjes së
kushteve të sipërpërmendura, Bashkia konfiskon garancinë financiare.
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimit: Struktura e ngarkuar për llogaritjen e pagesës së
garancisë financiare është Drejtoria Urbanistikes,Planifikimit dhe Zhvillimit Territorit.
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Struktura e ngarkuar për vjeljen e detyrimit është Sektori i të Ardhurave pranë Bashkisë Tropoje.
Shenim:
a)Per sa i perket takses se ndikimit ne infrastructure nr.2 pika c eshte propozuar ne perputhje te plote me
ligjin nr. 9632 , date 30.10.2006 per sistemimin e taksave vendore I ndryshuar , neni 27 taksa e ndikimit
ne infrastructure pika 3 e tij I cili percakton:Ne rastin e ndertimeve te ndryshme nga ato te percaktuara ne
piken 2 te ketij neni , niveli I takses shprehet si perqindje e vleres se investimit dhe eshte 1-3% te kesaj
vlere …..etj.Si dhe ne zbatim te shkronjes “ç” , pika 1 neni 113 I Kushtetutes se Republikes se Shqiperise,
e ndryshuar “Keshillat Komunale , Bashkiake dhe te Qarkut :ç)kane te drejte te vendosin , ne perputhje
me ligjin , taksa vendore , si dhe nivelin e tyre “, Dhe nenit 27 pika 4 e ligjit nr . 9632 , date 30.10.2006
per “Sistemimin e taksave vendore, I ndryshuar, ku ne te cilin shprehimisht citohet:”Keshilli Bashkiak
miraton Kategori dhe nenkategori per klasifikimin e investimeve te cilat mund te perdoren per
vendosjen e nivelit te takses….”
b)Gjithashtu Keshilli Bashkiak per vendosjen e kesaj nenkategorie siç eshte pika 2/b I eshte referuar dhe
ligjit nr. 107/2014, “Per planifikimin dhe zhvillimin e territorit I ndryshuar dhe pikerisht nenit 46
“Taksa e ndikimit ne infrastructure nga ndertimet e reja”I cili percakton se :
1.Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja zbatohet per zhvillimet qe , sipas ketij ligji ,
kerkojne paisjen me leje ndertimi dhe llogaritet mbi çmimin reference ose preventivin e investimit te ri qe
kerkohet te kryhet, duke perzgjedhur ate qe ka vleren me te larte .”Sqarojme se nga vlera 1-3 % te kesaj
vlere keshilli I bashkise Tropoje ka vendosur vleren mesatare ate te 2 %”
2.Taksa e ndikimit ne infrastructure nga ndertimet e reja paguhet perpara dorezimit te dokumentit te lejes
se ndertimit nga autoriteti pergjegjes I planifikimit .
3.Autoriteti vendore I planifikimit nuk e paguan taksen e ndikimit ne ifrastrukture nga ndertimet e reja per
zvillimet e veta me fonde publike.
I.5. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme
Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e
së cilës transferohet. Baza e taksës për kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë etjera të paluajtshme
është vlera e shitjes së tyre. Niveli i taksës përcaktohet në përqindje dhe niveli tregues i taksës është 2%.
Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij.
Niveli i taksës: Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset në çastin
e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to.
Tabelë 9. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

Kategoritë e ndërtesave

Njësia

Niveli i taksës mbi kalimin e
të drejtës së pronësisë për
pasuritë e paluajtshme
Per te gjitha NjA

Ndërtesa banimi

Lekë/m2

100

Ndërtesat e tjera për tregti dhe shërbime

Lekë/m2

300

Ndërtesa të tjera

Lekë/m2

200
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Detyrimi për pagesën: Taksa paguhet nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e
paluajtshme, para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi.
Mënyra e mbledhjes: Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për
pasuritë e paluajtshme është Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, e cila në rolin e
agjentit të taksës përfiton 3% të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdh për llogari të buxhetitpërkatës
të bashkisë Tropojë, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës.
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Ngarkohet Sektori i Te Ardhurave pranë Bashkisë të bëjë
rakordimet dhe planifikimin e të ardhurave me ZRPP.
I.6. Taksa vjetore e mjeteve të përdorura
Baza e taksës: është lloji i mjetit të transportit rrugor
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Struktura e mbledhjes së kësaj takse është Drejtoria Rajonale
e Shërbimeve të Transportit Rrugor, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit.
Bazuar në numrin e mjeteve të regjistruara sipas njësive të qeverisjes vendore, tetëmbëdhjetë përqind
(18%) të të ardhurave vjetore nga kjo taksë i kalon përkatësisht Bashkisë Tropojë në llogarinë e degës së
thesarit.

I.7. Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare
Baza e taksës: Janë burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në çastin kur ai
shet produktin. Çdo person fizik apo juridik, që është i liçencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare,
sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë, duhet të paguajë rentë
minerare për burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka. Renta minerare llogaritet si detyrim mujor i subjektit
taksapagues, në çastin kur ai shet produkte minerare.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Struktura e mbledhjes e kësaj takse është Drejtoria e
Përgjithshme e Transportit Rrugor. Degët e doganave në rrethe ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në
rastin e eksportit të produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente,
në rastin e shitjes së produkteve minerare brenda vendit, (5%) e të ardhurave të realizuara nga kjo taksë i
kalon përkatësisht Bashkisë Tropojë ne llogarinë e degës së thesarit.
I.8. Taksa e tabelës
Baza e taksës: Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet që duhet të vendosin emërtimin esubjektit
në pamjen ballore të njësisë ku zhvillojnë veprimtarinë, në hapësira të tjera publike të lejuara ose private,
qofshin këto të lëvizshme ose të palëvizshme dhe që shërbejnë për qëllime identifikimi.
Vendosja e tabelës për qëllim identifikimi është detyrim për të gjithë subjektet, me përjashtim të
ambulantëve. Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit harton planin për vendosjen e mundshme të
tabelave për qëllime reklamimi, të thjeshta dhe elektronike.
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Tabelë 10. Taksa e tabelës

2.Niveli i Takses sipas tabeles se meposhtme:
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Detyrimi dhe këstet e pagesës: Detyrimi për Taksën e Tabelës për Kategorinë 1 dhe 2 është vjetor.
- Për “kategorinë 1” për subjektet ekzistuese detyrimi paguhet brenda datës 20 prill të vitit fiskal. Për
subjektet që duan të identifikohen me tabelë të re pas datës 20 prill, detyrimi llogaritet dhe paguhet
menjëherë për periudhën nga deklarimi.
- Për subjektet e reja detyrimi tatimor do të llogaritet që nga muaji korrent që subjekti rregjistrohet pranë
QKR dhe paguhet menjëherë. Taksa e tabelës për qëllime identifikimi paguhet për çdo njësi ku subjekti
zhvillon aktivitetin nga muaji korrent që regjistrohet pranë QKR.
- Në rastin e më shumë se një tabele, pavarësisht nga vendndodhja, vetëm njëra do të konsiderohet si
tabelë me qëllime identifikuese, ndërsa tabelat e tjera do të konsiderohen si tabela me qëllime reklamuese.
Për “kategorinë 2” për subjektet ekzistuese detyrimi paguhet brenda datës 20 prill të vitit fiskal. Për
subjektet e reja detyrimi llogaritet dhe paguhet menjëherë sipas periudhës së përcaktuar në kontratën e
nënshkruar me strukturat përkatëse të Bashkisë Tropoje.
- Për “kategorinë 3” detyrimi llogaritet sipas ditëve të përcaktuara në lejen përkatëse të lëshuar nga
strukturat përkatëse të Bashkisë Tropojë dhe paguhet menjëherë.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës:
Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës është Sektori ite Ardhurave pranë Bashkisë Tropoje.
Për Kategorinë 2 dhe 3. Tabelë për qëllime reklamimi, të thjeshta dhe elektronike: Drejtoria
Urbanistikes,Planifikimit dhe Zhvillimit Territorit ngarkohet për shqyrtimin e kërkesës nga ana e subjektit,
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si dhe për hartimin e dokumentacionit të plotë të marrjes së lejes për vendosjen e reklamave dhe
përcaktimin e sipërfaqeve objekt taksimi. Kjo Drejtori njofton në mënyrë periodike Sektorin e të
Ardhurave në lidhje me të gjitha ndryshimet në sipërfaqe (shtesa apo pakësime) që janë objekt i kësaj
takse.
I.9.Taksa vendore mbi te ardhurat vetjake, taksa mbi te ardhurat e krijuara nga dhuratat,
trashegimite, testamentet ose lotarite vendore do te 2% e te ardhurave nga tatimi I te ardhurave
personale.

Kapitulli II: Tarifat vendore

Ky kapitull trajton tarifat vendore në mënyrë nominale duke u nisur nga elementët:
- Llojit të shërbimit, nivelit te tarifes bazuar ne koston e sherbimit, baza e taksueshme, kategorizimet dhe
nënkategorizimet, këstet e pagimit, koha e kryerjes së tyre, kushtet lehtësuese, strukturat përgjegjëse për
vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë.
II.1 Tarifa e Sherbimeve publike(pastrimit dhe largimit të mbetjeve, tarifa e ndricimit, gjelberimit
dhe kanalizimeve)
Përkufizimi:Tarifës së sherbimeve publike i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë,
vendas ose të huaj, që banojnë/janë rezidentë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të
Bashkisë Tropojë dhe njësive të saj administrative.
Nivelet e tarifave: Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese janë të shprehura si më poshtë:
Tabelë 11. Tarifa e sherbimeve publike(pastrimit dhe largimit te mbetjeve, ndricimit, gjelberimit dhe
kanalizmevepër familjet)
Nr

Kategoria
“Familje”

I

Njësia

Nivelet e Tarifës për Familjet

A

Familjet
probleme

pa

1

NjA Bajram Curri

Lekë/vit/familje

2200

2

NjA te Tjera

Lekë/vit/familje

1050

Tarife Sherbimesh

Tabelë 12 Tarifë e sherbimeve publike(pastrimi, ndricimi, gjelberimi dhe kanalizimepër institucionet)

Nr

Kategoria
“Institucione”

II

Njësia

Nivelet e Tarifës se sherbimever për
institucione
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Per te gjitha Nja
A

Institucione shtetërore
administrative,
arsimore,
kulturore,
sportive, etj.

Lekë/vit/cdo
institucion

40,000

B

Drejtoria
spitalor

sherbimit

Lekë/vit/cdo
institucion

89,000

C

Drejtoria
shendetit
publik,kujdesit
shendetsor

Lekë/vit/cdo
institucion

44,000

D

Komisariati i policise

Lekë/vit/cdo
institucion

71,000

E

Qendrat Shendetesore

Lekë/vit/cdo
institucion

35,000

e

Tabelë 13. Tarifa e sherbimeve(pastrimit dhe largimit të mbetjeve,ndricimit, gjelberimit dhe
kanalizimepër bizneset)

N
r.

Kategoria
III “Biznes ”

Njësia

Nivelet e Tarifës për Bizneset
Biznesi i Vogel

Leke/v
it/Bizn
es

B.Cur
ri

Biznesi I Madh

NJA

NJA

NJA

B.Curri

NJA

NJA

Fierze

Tropo
je

Te
tjera

Margeg
aj

Fierze

Te tjera

Margeg
aj

A.
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1

Njesi
Lekë/v
tregtare dhe it/bizn
sherbimi
es

23,500

18,000

14,500 11,500

48,000

36,250

26,250

2

Agjensi
Transporti
,Sherbime
Financiare

Lekë/v
it/bizn
es

23,500

23,500

23,500 23,500

48,000

48,000

48,000

Lekë/v
it/bizn
es

32,500

28,000

28,000 28,000

40,000 40,000

40,000

Autoshkolle
, Roje civile
Servise ,
Lavazhe ,
Parkingje

Lekë/v
it/bizn
es

32,500

28,000

28,000 28,000

48,000 48,000

48,000

23,500

22,000

22,000 22,000

Njesi
Prodhimi

Lekë/v
it/bizn
es

B.Cur
ri

NJA

NJA

Fierze

Tropo
je

3

4

B.

60,000

48,000

48,000

NJA

B.Curri

NJA

NJA

Te
tjera

Margeg
aj

Fierze

Te tjera

C. Ambulant

Margeg
aj
1

Subjekte që
nuk kanë
një
vendndodhj
e fikse,
taksi, tregtia
ambulante
në tregje
publike dhe
private.

D. Njesi
Tregtare per
tregtim
karburanti
E.

Leke

2,500

2,500

2,500

2,500

/muaj

Lekë/v
it/bizn
es

48,000 48,000

Hotele dhe
sherbime te
tjera
(bar,restoran
t, dhoma)
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48,000

.

Bar,restoran
t deri ne 10
dhoma

Lekë/v
it/bizn
es

Bar,restoran
t mbi 10
dhoma

48,000 48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

Lekë/v
it/bizn
es

56000

56000

56000

56,000

56,000

56,000

60,000

60,000

60,000

F.

Subjekte
Ndërtimi

1

Subjekte
ndërtuese
për selinë
administrati
ve

Leke/v
it/bizn
es

2

Subjektet e
ndërtimit
sipas
investimit,
dhe
kohëzgjatjes
së kantierit
të ndërtimit

Lekë/k
antier/
vit

2.
a.

Për
kohezgjatje
deri ne 4
muaj

68,000

68,000

68,000

b.

Për per
kohezgjatje
mbi 4 muaj.

75,000

75,000

75,000

G. Subjekte
Minerare
1

Subjekte qe
jane te
regjistruara
ne qkb te
reja

Lekë/v
it

57,000

57,000

57,000

2

Subjekte
minerare qe
kane
aktivitet
tregetare
mbi 2 vite.

Lekë/v
it

69,000

69,000

69,000
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H. Shoqata
,Fondacione
,ente te
ndryshme
shteterore,
organizime
jo qeveritare
1

Institucione Lekë/v
Administrati it
ve publike

39,000

39,000

39,000

2

Organizata
te tjera jo
fitim
prurese

39,000

39,000

39,000

3

Qendra
Lloto

40,000

40,000

40,000

I.

Profesione
te lira

30,000

30,000

30,000

J.

Transport

1

Mjet
transporti
mall deri 3.5
ton
lek/vit

4,050

4,050

4,050

4,050

4,050

4,050

4,050

2

Mjet
transporti
mall nga
3.5-8 ton

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

3

Mjet
transporti
mall nga 814 ton

lek/vit

lek/vit

Mjet
transporti
mal mbi 14
ton

Lek/vi
t

5

Autobuzat

lek/vit

6,050

6,050

6,050

6,050

6,050

6,050

6,050

6

Autoveturat

lek/vit

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

7

Fugona 8+1 lek/vit

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4
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8
9

Fugona
14+1
Autobulanc
a

10 Shoqeri
transporti
kur eshte
person
juridik
a

b

Kur kane ne
perdorim
nga 1-10
mjete
Kur ata
kane ne
perdorim
me shume
se 10 mjete

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

41,500

41,500

41,500 41,500

41,500

41,500

41,500

41,500
+

41,500

41,500 41,500
+
+

41,500

41,500

41,500

+

+

+

4,500

4,500

4,500

4,500

lek/vit
lek/vit

lek/vit

lek/mj
et

lek/mj
et

+

4,500

4,500

4,500

41,500
+

41,500

41,500 41,500
+
+

41,500

41,500

41,500

+

+

+

6,300

6,300

6,300

6,300

6,300

+
6,300

6,300

Baza e çdo tarife: Eshtë vlera në lekë sipas kategorive e cila duhet të mbulojë koston e shërbimit te
pastrimit, ndricimit, gjelberimit dhe kanalizimeve.
Detyrimi për pagesën: Detyrimi për Tarifën e pastrimit, ndricimit, gjelberimit dhe kanalizimeve është
vjetor.
Kategoria I.“Familjarët”: Detyrimi paguhet në këste, për çdo muaj për çdo familje. Ky detyrim do të
evidentohet në faturën e konsumit të ujit të pijshëm. Likuidimi i kësaj pagese do të kryhet njëkohësisht
me pagesën e konsumit të ujit. Për çdo familje të re, afati i pagesës së tarifës se pastrimit do të jetë 30 ditë
nga dita e regjistrimit të saj në Zyrën e Gjëndjes Civile përkatëse dhe detyrimi tatimor do të llogaritet nga
muaji korrent I rregjistrimit të saj.
Kategoria II “Institucionet dhe III ”Biznesi”: Detyrimi paguhet brenda datë 20 prill. Afati i pagesës
për detyrimet e lindura pas datës 20 Prill është 30 ditë pas lindjes së detyrimit. Për subjektet e reja detyrimi
tatimor do të llogaritet për çdo njësi ku subjekti kryen aktivitet nga muaji korrent i regjistrimit pranë QKB.
Kategoria D “Subjekte Ndërtimi”:Për subjektet e ndërtimit sipas investimit, dhe kohëzgjatjes së
kantierit të ndërtimit”, llogaritja e tarifës bëhet për periudhën nga momenti i ngritjes së kantierit të
ndërtimit deri në momentin e dorëzimit nga subjekti pranë strukturave të Bashkisë Tropoje të kërkesës për
leje shfrytëzimi. Të gjitha subjektet ndërtuese do të tërheqin lejen e ndërtimit pranë Bashkisë Tropoje
vetëm pasi të kenë paguar detyrimet përkatëse për selinë administrative dhe për “çdo kantier ndërtimi”,
para zbardhjes së lejes së ndërtimit si dhe pasi të kenë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë. Këtu
përjashtohen kantieret e ndërtimit që përbëjnë vepra publike dhe financohen nga buxheti i Bashkisë apo
buxheti i shtetit.
Për të gjitha kategoritë: Nëse subjekti taksapagues pushon veprimtarinë gjatë vitit, detyrimi tatimor
llogaritet duke shumëzuar tarifën për vitin e plotë kalendarik me numrin e muajve të plotë gjatë të cilëve
veprimtaria është kryer (përfshirë muajin korrent për të cilin është bërë kërkesa) dhe duke e pjesëtuar atë
me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal.
Përjashtime për kategoritë e ndryshme:
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Tabelë 14. Përjashtimet për individët dhe familjet nga tarifa e sherbimeve( e pastrimit, ndricmit,
gjelberimit, kanalizimeve)

Nivelet
Perjashtime

1

Invalidët e punës, të verbërit, të
sëmurët
paraplegjik dhe tetraplegjik
(kryefamiljarë) pa persona
madhorë në ngarkim (përveç
bashkëshortit/bashkëshortes)

2

Njesia

NJA B.CURRI

NJA te tjera

0

0

0% te nivelit te
tarifes per
familjet

Lekë/vit/familj
e

Përfituesit e ndihmës ekonomike

Kryefamiljarë pensionistë pa
persona madhorë në ngarkim
(përveç
bashkëshortit/bashkëshortes);
Kryefamiljarët gra me mbi dy
fëmijë në ngarkim (nën 22 vjeç)

50% te nivelit
te tarifes per
familjet pa
probleme

1100

525

a) Nënkategoritë 1 dhe 2 përjashtohen apo lehtësohen nga pagesa e tarifës së pastrimit (vetëm në rastet
kur janë familjarë pensionistë pa persona madhorë në ngarkim mbi moshën 22 vjeç) Këto grupe duhet të
dorëzojnë pranë Sektorit të Ardhurave dëshminë e gjëndjes së tyre dhe më konkretisht:
- Çertifikatën familjare, statusin e invalidit të punës, statusin e të verbërit, librezën për paraplegjik
e tetraplegjik, librezën e pensionit dhe vërtetimin nga Bashkia për përfituesite ndihmës ekonomike.
Listat e përfituesve administrohen nga Sektorit të Ardhurave, që rivlerëson detyrimin dhe sipas rastit,
dërgon informacionin për zbatim tek agjenti tatimor.
b) Në kategorinë III “Biznesi”, fermerët që janë regjistruar me NIPT sipas vërtetimit nga Drejtoria
Rajonale Tatimore sipas udhëzimit Nr. 19, datë 3.11.2014, “Për zbatimin e regjimit të veçantë të skemës
së kompensimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar” përjashtohen nga tarifa
vendore për biznesin.
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c) Përjashtohen nga tarifa vendore: Institucionet, subjektet dhe organizatat në pronësi të bashkisë Tropojë;
Institucionet dhe subjektet e varësisë së Bashkisë Tropojë ; Institucionet që shpenzimet operative ia
mbulon vetë Bashkia Tropojë ; Komunitetet fetare të njohura me ligj.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifave :
Për Kategoria I “Familjarët”, struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së pastrimit, ndricimit, gjelberimit,
kanalzimeve është Sektori Tatim-Taksave se bashku me njesite administrative.
Kategoria III. “Biznesi”, Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së pastrimit, është është Sektori i të
Ardhurave.
Politika lehtesuese
Politikat ne ulje per tarifen e sherbimit (pastrim,ndriçim,gjelbrim,mirembajtje) per te gjitha llojet e
aktiviteteve dhe per taksen e nderteses per te gjiatha llojet e aktivitevev te jete 15 % nese detyrimi paguhet
Brenda 31 Marsit te vitit.Struktrua e ngarkuar per llogaritjen e detyrimit eshte sektori i te ardhurave ne
bashki
II.2 Tarifa të shërbimit administrative / Tarifa të Drejtorisë së Urbanistikes Planifikimit dhe
Zhvillimit Territorit
Tabelë 15. Tarifa për kontrollin e zhvillimit të territorit
II.2

Emertimi

Njesia

Niveli I tarifes
Per te gjitha
NjA

1

Kontrolli i përfundimit të karabinave

2

Kontrolli i piketimit te objekteve

3

4

5

6

Lekë / kat

2,000

* kur objekti është deri në 3 kate

Lekë

3,200

* kur objekti është mbi 3 kate

Lekë

4,800

* kur objekti është deri në 3 kate

Lekë / kat

3,200

* kur objekti është mbi 3 kate

Lekë / kat

4,800

* kur objekti është deri në 3 kate

Lekë / kat

3,200

* kur objekti është mbi 3 kate

Lekë / kat

4,800

*per leje shfrytezimi deri në 3 kate

Lekë / kat

8,000

*per leje shfrytezimi mbi 3 kate

Lekë / kat

8,000+1,000
leke/kati

Kontroll pas perfundimit te lejeve

Kontroll për sistemimin e ambienteve rrethuese pas
prefundimit te punimeve

Akt kontrolli te perfundimit te punimeve

Fotokopjim I planshateve ne shkalle 1/500,1/2000
*Format A4

Lekë
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400

*Format A3

Lekë

600

*Per leje ndertimi

Lekë/m2

40

*Per procedure legalizimi te shtese se ndertimit pa leje

Lekë/m2

40

8

Dhenia e genplanit te paazharnuar te zones ku do te
ndertohet per subjekte private

Lekë

1,200

9

Tarife per leje perdorimi

Lekë

10,000

10

Tarife per leje shfrytezimi

Lekë

10,000

11

Tarife Aplikim per leje ndertimi.

Leke

10,000

12

Tarife per shesh ndertimi

Lekë

*Ndertesa banimi, Shkolla ,Kopshte ,Çerdhe

Lekë

5,000

*Ndertesa Sociale kulturore

Lekë

10,000

7

13

Azhornimi i genplaneve

Terheqje dokumentash dhe njesi me origjinalin Lekë/dokument
Arshiva teknike dhe ajo e Kadastres

100

Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit te Territorit përcakton objektet, sipërfaqen, numrin e kateve etj, e
cila hap pas hapi përcjell informacionin dhe llogaritjen e detyrimit tek Sektori i te ardhurave.
Tarifat mbulohen nga subjekti ndërtues që përfiton shërbimin.
Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së shërbimeve është Sektori i te ardhurave.

Tarifa te sherbimeve te tjera administrative

Dokumenta qe leshon bashkia

Njesia

Niveli i tarifes
Per te gjitha
NjA

1

Vertetime nga seksionet

Leke /dokument

100

2

Vertetime per tender

Leke /dokument

200

3

Deshmi martesore

Leke /dokument

500
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4

Sherbime per njohje pronesie toke

Leke/akt

5

Vertetime te ndihmes ekonomike vjetore + mujore

1,500

Leke /dokument

200

II.3 Tarifa të shërbimit veteriner
Tabelë 16. Tarifa për leje dhe shërbim veteriner
II.3

Emertimi

Njesia

Niveli i tarifes
Per te gjitha
NjA

1

Tarifë për vulosje veterinere të bagëtive të therura
ne vende therjeje të aprovuara
- për bagëti të trasha

Lekë/kokë të
therur

100

- për bagëti të imta

Lekë/kokë të
therur

50

2

Tarifa per grumbullim lekure (per cdo rast)

Lekë/per cdo rast

1,800

3

Çertificate shoqerimi per produktet
ushqimore,shtazore

Lekë/cdo rast

1,000

4

Kontroll i produkteve me origjine shtazore per çdo
makine

Lekë/cdo makine

1,000

5

Çertifikate per lejimin e konsumit peshkut

Lekë/per cdo rast

1,000

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës:Veterinerët përcjellin informacionin tek Sektori i të
Ardhurave. Tarifat mbulohen nga subjekti që përfiton shërbimin.
Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së shërbimeve është Sektori i te Ardhurave .
II.4 Tarifa për shërbimin në fushën e transportit të pasagjerëve dhe mallrave, dhënia e lejeve për
ushtrim aktiviteti

Tabelë 17. Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit për kontrollin e zhvillimit të territorit
II.4

A

Emertimi

Njësia

Transporti i udhëtarëve
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Niveli
i
tarifës

1

Liçensë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetëse

Lekë/5 vjet

40,000

2

Çertifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt
qytetese

Lekë/mjet/vit

5,000

3

Liçensë për transport udhëtarësh në linjë te rregullt
rrethqytetëse

Lekë/5 vjet

20,000

4

Çertifikatë për transport udhëtarësh në linjë te rregullt
rrethqytetëse

Lekë/mjet/vit

7,500

5

Liçensë për transport udhëtarësh në linjë te rregullt
ndërqytetëse brenda qarkut

Lekë/5 vjet

75,000

6

Liçensë për transport udhëtarësh në linjë te rregullt
ndërqytetëse ndërmjet qarqeve

Lekë/5 vjet

75,000

7

Çertifikatëpër transport udhëtarësh në linjë te rregullt
ndërqytetëse ndërmjet qarqeve

Lekë/mjet/vit

7,500

8

Liçensë për agjensi transporti udhëtarësh dhe taksi brenda
vendit

Lekë/5 vjet

15,000

9

Liçensë për agjensi ndërkombëtare udhëtarësh

Lekë/5 vjet

40,000

10

Liçensë për transport udhëtarësh me taksi

Lekë/mjet/5
vjet

20,000

B.

Transporti i mallrave

1

Liçensë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda
vendit

Lekë/5 vjet

40,000

2

Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera Lekë/kapacitet
brenda vendit

100X5

3

Çertifikatë për transport mallrash për vehte brenda vendit

100X5

Lekë/kapacitet

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës:Drejtoria e Shërbimeve publike dhe përcjell informacionin
dhe llogaritjen e detyrimit tek Sektori i të Ardhurave. Tarifat mbulohen nga subjekti që përfiton shërbimin.
Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së shërbimeve është Sektori i të Ardhurave.
II.5 Tarifa parkimi për mjetet e liçensuara, automjeteve në vendparkime publike me pagesë
Tabelë 18. Tarifë për parkimin për çdo mjet të liçensuar
II.5

Emertimi

Njësia

Niveli i
tarifës

1

Mjet ransporti malli deri 3.5 ton

Lekë/vit

4,000

2

Mjet transporti mall nga 3.5-8 ton

Lekë/vit

4,500
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3

Mjet transporti mall nga 8-14 ton

Lekë/vit

5,000

4

Mjet transporti mall mbi 14 ton

Lekë/vit

5,500

5

Autobuzat

Lekë/vit

6,500

6

Auto vetura

Lekë/vit

2,500

7

Fugona transporti pasagjer esh 8+1

Lekë/vit

4,000

8

Fugona transporti pasagjeresh 14+1

Lekë/vit

4,500

9

Autoambulanca

Lekë/vit

4,500

10

Mjete te institucioneve

Lekë/vit

5,000

11

Shoqeri transporti

Lekë/vit

35,000

a) Kur kane ne perdorim me shume se nje mjet deri ne
dhjete mjete

Lekë/vit

35,000+5,000
lek/mjeti

b) Kur ata kane ne perdorim me shume se dhjete mjete

Lekë/vit

35,000+7,000
lek/mjeti

Tarife parking ditor per te gjitha llojet e mjeteve

Lekë/ditë

12

100

Përjashtime: Për stacionin e autobuzëve të Bashkisë Tropoje për transport qytetës pasagjerësh (urban),
mjetet e subjekteve të aprovuara për këto linja nuk paguajnë tarifë parkingu të përcaktuar në pikën
II.5/1dhe II.5/3.
Përjashtohen nga tarifimi për zërin II.5/1Institucionet shtetërore, komunitet fetare dhe OJF-të.
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës:Detyrimi i tarifës II.5/3 përllogaritet si shumëzim i numrit
të parkingjeve me nivelin tregues të saj.
Drejtoria e Planifikim Zhvillimi Territorit harton planin për vendodhjen e mundshme të vendparkimeve
të miratuara, sipas zërave II.5/3.
Sektori i te ardhurave bazuar në planin e hartuar nënshkruan kontratat me subjektet që kanë paraqitur
kërkesën, monitoron dhe ndjek shlyerjen e detyrimit.
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifave II.5 është Sektori I te Ardhurave.
II.6 Dhënie licensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj.
Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, për tregtimin me pakicë të karburanteve,
gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive të lëndëve djegëse për
përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga Bashkia Tropoje, në rastet kur stacionet e shitjes së
karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të lëngshëm e
vajrave lubrifikante dhe të njësive të shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit
të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në territor tësaj.
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Tabelë 19. Dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj
II.6

Emertimi

Njësia

Niveli tarifës

1

Dhënie dhe përsëritje e licencave për stacionet e shitjes së
karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet,
dhe vajrave lubrifikante

Lekë

2,000,000

2

Dhënia e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse,
për veprimtarinë e tregtimit për përdorim nga
konsumatorët fundorë

Lekë

100,000

Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës: Drejtoria e Shërbimeve publike përcjell informacionin tek
Sektori i të Ardhurave. Tarifat mbulohen nga subjekti që përfiton shërbimin. Struktura e ngarkuar për
vjeljen e tarifës është Sektori i të Ardhurave.
II.7 Tarifat ne sektorin e pyjeve dhe kullotave.
Tabelë 12. Për tarifat në sektorin e pyjeve dhe të kullotave tarifat bazë të lëndës drusore në këmbë
Nr.
Emërtimi
rendor

Njësi matje Tarifa (lekë)
E hollë deri
22 cm

E mesme dhe
e trashë mbi
22 cm

I. Lëndë punimi në këmbë
a) Halorë
1

Pishë e zezë

m3

2 500

3 500

2

Pishë mesdhetare (pishë e butë, pishë e egër,
pishë deti)

m3

2 300

3 200

3

Bredh

m3

2 700

3 800

b) Fletorë
1

Ah

m3

1 700

3 100

2

Dushk

m3

2 300

4 000

II. Dru zjarri
a) Të forta
1

Dushk, ah, panjë, frashër, rrap, akacie, lofatë, m3
gështenjë, mare, shkozë, mëllezë, bli, lajthi,
thanë, mrete, bush.
m3

b) Të buta
109

500

1

Halorë, shelg, plep dhe vërri
200

Tabelë 13. Tarifë bazë të lëndës drusore në këmbë, për llojet industriale

II.7.2

Tarifë bazë të lëndës drusore në këmbë, për llojet industriale

Njësia

Niveli i
tarifës

1.

Lëndë druri në këmbë

a)

Arrë, gështenjë, panjë, vidh

Lekë/m3

6,700

b)

Carac, eukalipt, man, mëllezë, plep, rrap,shelg,shkozë

Lekë/m3

2,600

c)

Bli, frashër, gështenjë e egër,mështekën,vërri

Lekë/m3

5,000

Kur lënda e punimit dhe drutë e zjarrit janë nxjerrë nga sipërfaqe të djegura, por materiali drusor
është i përdorshëm, tarifat për to do të jenë 40% më të ulëta se tarifat bazë.
Tabelë 14. Tarifat dysheme për dhënien në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjor dhe kullosor
publik për ushtrimin e veprimtarive

II.7.
3

Ngritje fidanishte pyjore, bazë didaktike
dhe eksperimentale kërkimore – shkencore
në fushën e pyjeve dhe kullotave

Njësia

Përdorimi i territorit

Niveli i tarifëssipas
kohëzgjatjes së kontratës
1 vit

2–5
vjet

6 – 10
vjet

1

Pyll, trungishte

Lekë/ha/vi
t

4,500

4,250

4,000

2

Pyll, cungishte

Lekë/ha/vi
t

3,600

3,400

3,000

3

Pyll, shkurre

Lekë/ha/vi
t

3,600

3,400

3,000

4

Kullotë

Lekë/ha/vi
t

3,600

3,400

3,000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerr

Lekë/ha/vi
t

2,700

2,600

2,000
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II.7.
4

Për mbarështimin e florës së egër dhe
kultivimin e bimëve të ndryshme

Njësia

Përdorimi i territorit

Niveli i tarifëssipas
kohëzgjatjes së kontratës
1 vit

2–5
vjet

6 – 10
vjet

1

Pyll, trungishte

Lekë/ha/vi
t

24,000

23,000

20,000

2

Pyll, cungishte

Lekë/ha/vi
t

21,600

20,700

18,000

3

Pyll, shkurre

Lekë/ha/vi
t

21,600

20,700

18,000

4

Tokë me bimesi pyjore, djerre
inproduktive

Lekë/ha/vi
t

18,000

17,250

12,000

II.7.
5

Për mbarështimin e faunës së egër dhe
gjahut

Njësia

Përdorimi i territorit

Niveli i tarifëssipas
kohëzgjatjes së kontratës
1 vit

2–5
vjet

6 – 10
vjet

1

Pyll, trungishte

Lekë/ha/vi
t

36,000

34,000

30,000

2

Pyll, cungishte

Lekë/ha/vi
t

24,000

23,000

20,000

3

Pyll, shkurre

Lekë/ha/vi
t

24,000

23,000

20,000

4

Kullota

Lekë/ha/vi
t

24,000

23,000

20,000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerre

Lekë/ha/vi
t

18,000

17,000

15,000

6

Inproduktive

Lekë/ha/vi
t

18,000

17,000

15,000
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II.7.
6

Agropylltari

Njësia

Përdorimi i territorit
1

II.7.
7

Tokë me bimësi pyjore, djerre

Niveli i tarifëssipas
kohëzgjatjes së kontratës
1 vit

Lekë/ha/vi
t

Për qëllime pushimi, argëtimi,
shëndetësore, shoqërore dhe për
veprimtari turistike kampingje (kënde
lodrash, mjedise sportive, çlodhëse etj.)

Njësia

Përdorimi i territorit

15,000

2–5
vjet

6 – 10
vjet

13,000

10,000

Niveli i tarifëssipas
kohëzgjatjes së kontratës

1 vit

2–5
vjet

6 – 10
vjet

1

Pyll, trungishte

Lekë/ha/vi
t

180,000

120,75
0

100,00
0

2

Pyll, cungishte

Lekë/ha/vi
t

126,000

90,000

75,000

3

Pyll, shkurre

Lekë/ha/vi
t

126,000

90,000

75,000

4

Kullota

Lekë/ha/vi
t

126,000

90,000

75,000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerre

Lekë/ha/vi
t

90,000

52,000

45,000

6

Inproduktive

Lekë/ha/vi
t

90,000

52,000

45,000

II.7.
8

Për nxjerrje, prodhim dhe depozitim
materialesh inerte, direkt nga sipërfaqja
(karrierë)

Njësia

Përdorimi i territorit

Niveli i tarifëssipas
kohëzgjatjes së kontratës
1 vit
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2 – 5 vjet

6 – 10
vjet

1

Inproduktive

Lekë/ha/vi
t

II.7.9 Për vendosje antene të telefonisë fikse,
të lëvizshme, televizive, radiokomunikimit

Njësia

540,00
0

495,000

Niveli i tarifës sipas
kohëzgjatjes së kontratës

1 – 5 vjet

Përdorimi i territorit

440,00
0

6 – 10 vjet

1

Pyll, trungishte

Lekë/ha/vi
t

11,250,000

10,000,000

2

Pyll, cungishte

Lekë/ha/vi
t

8,500,000

8,000,000

3

Pyll, shkurre

Lekë/ha/vi
t

8,500,000

8,000,000

4

Kullota

Lekë/ha/vi
t

8,500,000

8,000,000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerre

Lekë/ha/vi
t

6,500,000

5,500,000

6

Inproduktive

Lekë/ha/vi
t

5,500,000

5,000,000

II.7.1
0

Për ndërtim teleferik pasagjerësh ose
linje të tensionit, aerogjeneratorë
(stacionet, bazamentet dhe objektet
përkatëse etj.).

Njësia

Përdorimi i territorit

Niveli i tarifëssipas
kohëzgjatjes së kontratës

1 vit

2–5
vjet

6 – 10
vjet

1

Pyll, trungishte

Lekë/ha/vi
t

240,00

230,00
0

210,00
0

2

Pyll, cungishte

Lekë/ha/vi
t

192,000

184,00
0

176,00
0

3

Pyll, shkurre

Lekë/ha/vi
t

192,000

184,00
0

176,00
0

4

Kullota

Lekë/ha/vi
t

192,000

184,00
0

176,00
0
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5

Tokë me bimësi pyjore, djerre

Lekë/ha/vi
t

156,000

150,00
0

143,00
0

6

Inproduktive

Lekë/ha/vi
t

156,000

150,00
0

143,00
0

II.7.1
1

Për kryerjen e operacioneve të kërkim –
zbulimit hidrokarbure, gjeologjike e
minerare, uji, vendosje objektesh të
ndryshme ndihmëse në sipërfaqe

Njësia

Niveli i tarifës sipas
kohëzgjatjes së kontratës

1 – 5 vjet

Përdorimi i territorit

6 – 10 vjet

1

Pyll, trungishte

Lekë/km/vi
t

120,000

96,000

2

Pyll, cungishte

Lekë/km/vi
t

96,000

78,000

3

Pyll, shkurre

Lekë/km/vi
t

96,000

78,000

4

Kullota

Lekë/km/vi
t

96,000

78,000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerre

Lekë/km/vi
t

76,800

62,000

6

Inproduktive

Lekë/km/vi
t

76,800

62,000

II.7.1
2

Për ndërtime objekte bare, restorante,
karburante

Njësia

Niveli i tarifës sipas
kohëzgjatjes së kontratës

1 – 5 vjet

Përdorimi i territorit

6 – 10 vjet

1

Pyll, trungishte

Lekë/ha/vi
t

7,500,000

7,125,000

2

Pyll, cungishte

Lekë/ha/vi
t

7,125,000

5,000,000

3

Pyll, shkurre

Lekë/ha/vi
t

7,125,000

5,000,000
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4

Kullota

Lekë/ha/vi
t

7,125,000

5,000,000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerre

Lekë/ha/vi
t

5,000,000

4,000,000

6

Inproduktive

Lekë/ha/vi
t

5,000,000

4,000,000

II.7.1
3

Për shtrirje tubacionesh dhe linjash në
sipërfaqe, si dhe ndërtim kanalesh (uji,
naftë, gazi, tensioni elektrik etj.)

Njësia

Përdorimi i territorit

Niveli i tarifëssipas
kohëzgjatjes së kontratës
1 vit

2–5
vjet

6 – 10
vjet

1

Pyll, trungishte

Lekë/ha/vi
t

240,000

220,00
0

175,00
0

2

Pyll, cungishte

Lekë/ha/vi
t

190,000

176,00
0

145,00
0

3

Pyll, shkurre

Lekë/ha/vi
t

190,000

176,00
0

145,00
0

4

Kullota

Lekë/ha/vi
t

190,000

176,00
0

145,00
0

5

Tokë me bimësi pyjore, djerre

Lekë/ha/vi
t

160,000

145,00
0

110,00
0

6

Inproduktive

Lekë/ha/vi
t

150,000

145,00
0

110,00
0

II.7.14

Për ndërtim/përdorim rruge për lidhjen
e sipërfaqes së dhënë në përdorim,
me rrjetin rrugor ekzistues

Njësia

1 – 5 vjet

Përdorimi i territorit
1

Pyll, trungishte

Niveli i tarifës sipas
kohëzgjatjes së kontratës për
sipërfaqen e marrë në
përdorim

Lekë/ha/vi
t
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70,000

2

Pyll, cungishte

Lekë/ha/vi
t

50,000

3

Pyll, shkurre

Lekë/ha/vi
t

35,000

4

Kullota

Lekë/ha/vi
t

35,000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerre

Lekë/ha/vi
t

30,000

6

Inproduktive

Lekë/ha/vi
t

25,000

II.7.1
5

Për ndërtim rezervuarësh për zhvillimin
e akuakulturës

Njësia

Niveli i tarifës sipas
kohëzgjatjes së kontratës

1 – 5 vjet

Përdorimi i territorit

6 – 10 vjet

1

Pyll, trungishte

Lekë/ha/vi
t

360,000

270,000

2

Pyll, cungishte

Lekë/ha/vi
t

270,000

180,000

3

Pyll, shkurre

Lekë/ha/vi
t

270,000

180,000

4

Kullota

Lekë/ha/vi
t

270,000

180,000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerre

Lekë/ha/vi
t

180,000

126,000

6

Inproduktive

Lekë/ha/vi
t

180,000

126,000

II.7.16

Vendosje kaminash për prodhim qymyr druri
dhe eshkës së kovaçit,furrëgëlqereje,
sheshepërdepozitiminepërkohshëmtëmaterialevetën
dryshme(pikatransiti)etj
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Njësia

Niveli i tarifës
sipas
kohëzgjatjes së
kontratës

1 – 5 vjet

Përdorimi i territorit
1

Tokë me bimësi pyjore, djerre

Lekë/ha/vit

250,000

2

Inproduktive

Lekë/ha/vit

100,000

Njësia

Niveli i tarifës
sipas
kohëzgjatjes së
kontratës

II.7.17

Ndërtim linje të tensionit tëlartë

1 – 5 vjet

Përdorimi i territorit
1

Pyll trungishte

Lekë/ha/vit

60,000

2

Pyll cungishte

Lekë/ha/vit

35,000

3

Pyll shkurre

Lekë/ha/vit

25,000

Niveli i tarifës
II.7.18

Tarifa per dokumentacin te pyje kullotave

Njësia

1

Hartim raporti teknik

Lekë/rast

10,000

2

Vertetim per gjendje kadastrale

Lekë/rast

1,000

II.7.19 Tabela e tarifave të përdorimit të kullotave dhe livadheve për kullotje dhe kositje
a) Tarifat e kullotjes së bagëtive:
Tipi i kullotës
Nr.

Lloji i bagëtive

Dimërore
lekë/krerë

Verore
lekë/krerë

Pyje që
kulloten
Lekë/krerë

1.

Dhen

100

100

50

2.

Dhi

100

80

100

3.

Gjedh

800

800

60

4.

Njëthundrak

800

800

60
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b) Tarifat e kositjes së barit dhe krasitjes së drurëve pyjorë për gjedhe:
Tipi i kullotës
Nr.

Emërtimi

Dimërore
lekë/m2

Pyje që
kulloten
lekë/dru

Verore
lekë/m2

1.

Kositje bari

0

1

10

2.

Krasitje gjethi

0

0

10

c) Tarifat vjetore të përdorimit të sipërfaqes së tokës për ndërtimet provizore në fondin kullosor nga
fermerët që mbarështojnë bagëti:
Tipi i kullotës
Nr.

Lloji i ndërtimit

Dimërore
lekë/m2/vite

Verore
lekë/m2/vit

Pyje që
kulloten
lekë/m2/vit

1.

Qendër stani e rrethuar

50

50

50

2.

Qendër përpunim bulmeti

100

100

100

3.

Ngrehinë banimi për barinj

50

50

50

4.

Mullinj, magazina

100

100

100

II.7.20. TARIFAT PËR GRUMBULLIMIN DHE NXJERRJEN E PRODHIMEVE TË DYTA

Nr.rend. Emërtimi

Njës.matj.

Tarifa (lekë)

A.

Grumbullim në fondin pyjor dhe kullosor:

1.

Fashina, shkarpa

Mst

35

2.

Mbeturina pylli të çdo lloji

m3

40

3.

Thupra të çdo lloji

kv

55

4.

Kucka, rrënjë

kv

100

5.

Cungje

m3

150

6.

Hunj

000/copë

160

7.

Bandiera

000/copë

290

8.

Eshkë kovaçi

kv

90

9.

Katran

kv

700
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10.

Rrëshirë pishe

kv

350

11.

Bar për blegtorinë

kv

20

12.

Gjethe për blegtorinë

kv

40

13.

Lule të ndryshme

kv

450

14.

Gjethe të ndryshme

kv

150

15.

Rrënjë të ndryshme

kv

250

16.

Herba të ndryshme

kv

70

17.

Fruta, fara dhe sytha

kv

500

18.

Lëvore

kv

350

19.

Kërpudha

kv

2 500

20.

Boçe të ndryshme

kv

200

21.

Degë të gjelbëra, me dhe pa lule, për
buqeta

kv

100

B.

Nxerrja ose grumbullim në sipërfaqen e fondit pyjor e kullosor:

a)

Gurë, rërë dhe zhavorr

m3

35

b)

Dhé dhe humus

m3

60

c)

Prodhim qymyr druri në sipërfaqen e fondit
pyjor dhe kullosor

kv

100

Shënim. Tarifat e germës a, të pikës B të përdoren vetëm në rastin kur grumbullimi i materialeve të
ndërtimit bëhet nga banorët e zonave rurale, për nevojat e tyre vetjake.
Në mbeturinat e pyllit do të futet vetëm ai material drusor (i kalbur, gjysmë i kalbur), i cili nuk plotëson
parametrat për dru zjarri.

II.8Tarifa shërbimi nga institucione arsimi, kulture, sporti, shërbimi social etj
Tabelë 15. Tarifa shërbimi nga institucionet e kulturës, sportit
Niveli i tarifës
II.8.1
1

Biblioteka e Qytetit

Njësia

Përdorim salle (për biseda shkencore,takime etj)
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Lekë/rast

3,000

Niveli i tarifës
II.8.2

Muzeume

Njësia

1

Të rritur

Lekë/rast

100

2

Fëmijë deri 15 vjeç

Lekë/bileta

30

3

Nxënës, student

Lekë/bileta

40

4

Fotografim i artefakteve muzeale dhe veprave të
artit për botime, kartolina,etj.
Përdorim salle (për biseda shkencore,takime etj)

Lekë/bileta

1,000

Lekë/rast

10,000

5

Niveli i tarifës
II.8.3

Pallati sportit "Valbona"

Njësia

1

Cmimi biletës për aktivitete të ndryshme

Lekë/bileta

100

2

Çmimi biletës për aktivitete sportive kombëtare

Lekë/bileta

100

3

Çmimi biletës për aktivitete sportive
ndërkombëtare
Dhënie në përdorim e sallës se lojrave

Lekë/bileta

200

4

II.8.4

Pallati I Kulturës

Lekë/ore

10,000

Njësia

Niveli i
tarifës

1

Bileta për aktivitete per femije

Lekë/bileta

50

2

Bilata per te rritur

Lekë/bileta

200

3

Dhenie per perdorim te salles (takime )

Lekë/shfaqj
e

10,000

II.8.5
1

Dokumentat për tender ose ankand

Njësia

Terheqje dokumenta tenderi

Lekë/dokumen
t
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Niveli i
tarifës
2,000

II.8.6

Linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV
Kabllor, Internet)

Njësia

Niveli i
tarifës

1

Për linjat ajrore

Lekë/km/vit

4,000

2

Për linja nëntokësore

Lekë/km/vit

2,000

Njësia

Niveli i
tarifës

II.8.7
1

II.8.8
1

II.8.9
1

Kopshtet
Tarifë për femijet ne kopshte

Kuota ditore
lekë/fëmijë

Cerdhet

Njësia

Tarifë për femijet ne cerdhet

Kuota ditore
lekë/fëmijë

Ujerat

Njësia

Tarifë për vaditje

Leke/ore

40

Niveli i
tarifës
80

Niveli i
tarifës
50

Shembull:Nje hektari i duhen 900-1000 m3 uje per vaditje
Nje vade ka 25 litra per sekonde. Ne ore 3600 sekonda pjesetuar per 1000 m3 qe duhen per nje hektare
rezultati eshte 90 m3 ora.
Zeme se 20% jane humbjet. Atehere 900*1.2=1080m3/ha.
Nje hektari I duhen 1080 m3/90ore=12 ore per tu vaditur.
Nje dynymi I duhen 1.2 ore.
Nje m3 tarifa eshte 0.5 leke/m3 per rrjedhoje per tu vaditur nje ha duhen 450 leke
Nje dynym 45 leke per ore.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës :Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifave për kategoritë
II.7 dhe II.8 janë institucionet përkatëse që ofrojnë shërbimet.
121

Drejtoritë/Institucionet përkatëse përcjellin informacionin tek Sektori ite Ardhurave në mënyrë periodike
dhe nuk ofrojnë shërbimin përkatës pa u kryer shlyerja e detyrimit tarifat mbulohen nga subjekti që
përfiton shërbimin.
Për tarifën II.8.5Njësia e Prokurimit përcjell informacionin tek Sektori i Te Ardhurave, e cila nga ana
e saj ndjek mbledhjen e të ardhurës përkatëse.
Për tarifën II.8.6 DrejtoriaPlanifikimit dhe Zhvillimit Territorit kryen verifikimet përkatëse dhe
përcjell informacionin pranë Drejtorisë së të Ardhurave duke përcaktuar subjektin, km e linjës dhe
vlerën e detyrimit.Njësia e Prokurimit dhe Drejtoria Urbanistikes ,Planifikimit dhe Zhvillimit Territorit
nuk ofrojnë shërbimin përkatës pa u kryer shlyerja e detyrimit.
II.9Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi ndaj shtetasve
dhe personave, juridik e fizik, vendas e të huaj.shërbimi nga institucione arsimi, kulture, sporti,
shërbimi social etj
Tabelë 16. Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi
Niveli i tarifës
II.9.1

Për kundërfirmimin e studimeve urbanistike, të planeve
rregulluese, projekteve të shesheve të te ndërtimit dhe të
objekteve brenda tyre

Njësi
a

1

Për projektet e mbrojtjes nga zjarri, që u bëhen
studimeve urbanistike dhe planeve rregulluese.

Lekë

0,5 për qind e
vlerës së
projektit

2

Lekë

500

Lekë

1,000

Lekë

5,000

5

Për banesat, rikonstruksionet e tyre e shtesë kati në to, si dhe
për çdo lloj objekti ndërtimi, me vlerë deri ne 1,000,000 lekë
Për banesat, dyqanet, lokalet, serviset, repartet
artizanale, magazina mallrash etj., me vlerë investimi
nga 1,000,000 deri ne 2,000,000 lekë.
Për hotelet, motelet, rezidencat, komplekse dyqanesh ose
supermarkete me vlerë investimi deri në 20,000,000 lekë.
Për objektet me vlerë investimi deri në 5, 000,000 lekë

Lekë

10,000

6

Për objektet me vlere investimi mbi 50,000,000 lekë.

Lekë

15,000

7

Për ndërtime qyteza e fshatra turistike, si dhe për vepra të
tjera me vlerë investimi mbi 1 000000 USD.
Për objektet me rrezik të theksuar për rënie zjarri e
shpërthimi.

Lekë

50,000

Për fabrikat, uzinat e qendrat e përpunimit te naftës e gazit të
lëngëzuar, fabrikat e polisterolit e për prodhime kimikatesh,
si dhe për vepra e objekte me proces teknologjik me
rrezik zjarri të kategorive "A" dhe "B" (përcaktuar me
rregulloren e projektimit të ndërtesave tëçdo lloji).
Për depo qendrore karburanti, pika të shitjes së karburanteve
dhe impianti të depozitimit dhe mbushjestë bombolave me
gaz të lëngëzuar.

Lekë

30,000

Lekë

20,000

3

4

II.9.2
1

2
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3
4

5

6
7
II.9.3
1

2

3
II.9.4
1
II.9.5

Për qendra e magazina të depozitimit të gazit të lëngshëm me
shumicë, të karburanteve e lubrifikantëve në fuçi, të
kimikateve e lëndëve të tjera me rrezik zjarri.
Për projekte të shfrytëzimit të burimeve të naftës, puse të
shpim-kërkimi për tubacionet magjistrale të transportimit
dhe për të gjithë infrastrukturën që lidhet me shfrytëzimin
e tyre
Për fabrika mielli, përpunimi druri, përpunimi të bimëve
medicinale, të prodhimit të veshjeve dhe objekteve
tëtjera me proces teknologjik me rrezik zjarri të kategorisë
"C".
Për fabrika e ndërmarrje të përpunimit e prodhimit të
produkteve ushqimore, të detergjenteve, të prodhimit
kozmetik, të pijeve alkoolike.
Për rikonstruksionet që kryen në të gjitha këto objekte, të
cilat bëhen në bazë të projekteve përkatëse
Për kontrollin teknik pas përfundimit të punimeve

Lekë

15,000

Lekë

20,000

Lekë

15,000

Lekë

20,000

Lekë

5,000

Policia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, në
përfundimin e veprës apo te objektit, kontrollon, harton
dhe u jep personave, juridike e fizike, shoqërive, private e
shtetërore, aktin teknik përkatës
Për përdorimin
e automjeteve (autobote) që
transportojnë karburante, gaze të lëngëzuar, alkoole,
kimikate me rrezik zjarri, jepet akti teknik për plotësimin e
normave teknike te mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit.
Për ripërtëritjen vjetore te aktit teknik

Lekë

5,000

Lekë

1,000

Lekë

1,000

Dhënia personave juridike, vendas e të huaj, licencën për Lekë
prodhimin, mirëmbajtjen dhe tregtimin e teknikës,
pajisjeve zjarrfikëse dhe lëndëve për shuarjen e zjarrit
Ripërtëritja e licencës
Lekë

25,000

Për kryerjen e aktekspertizes për zjarret e rena, kur
kërkohet nga organet e prokurorisë, te gjykatës ose nga
vete shtetasit, personat, juridike e fizike, vendas e te huaj

25,000

Lekë

10,000

II.10Tarifapër zënien e hapësirave publike
Përkufizimi: Tarifa për zënien e hapësirave publike paguhet për zënien e hapësirave publike. Tarifa
llogaritet si detyrim mujor i subjektit/individit.
Baza e tarifës: Baza e tarifës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në
shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi, aktivitete, etj.
Niveli i tarifës sipas kategorive dhe nënkategorive për zënien e hapësirave publike paraqitet si më
poshtë:
Tabelë 17. Niveli i tarifës për zënien e hapësirave publike
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II.10

Destinacioni i hapësirës

Njesia

Niveli I tarifes
NjA
B.Curri

NjA te tjera

1

Zënie e hapësirës publike (përdorim lekë/m2/muaj
trualli)/nënkategoritë

60

30

2

Fruta Perime

lekë/m2/muaj

60

30

3

Bylmet mish

lekë/m2/muaj

60

30

4

Industriale

lekë/m2/muaj

60

30

5

Tregti Peshku

lekë/m2/muaj

130

65

6

Tregti me makina shumice

lekë/m2/muaj

540

270

7

Takse Tavoline

lekë/m2/muaj

540

270

Detyrimi për pagesën: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Projektimit të
Investimeve harton planin për zënien e hapësirës publike në të gjithë territorin e Bashkisë Tropoje, ku
përcakton zonën, sipërfaqen, periudhën dhe qëllimin e lejuar të shfrytëzimit. Sektori i te ardhurave
bazuar në planin e hartuar nënshkruan kontratat me subjektet që kanë paraqitur kërkesën, monitoron
dhe ndjek shlyerjen e detyrimit. Derdhja e të ardhurave për këtë tarifë në favor të bashkisë, bëhet
menjëherë me nënshkrimin e kontratës mes palëve.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës: Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës është Sektori i
te ardhurave pranë BashkisëTropoje.
II.11 Tarifatë përkohshme për zënien e hapësirave publike

Tabelë 18. Tarifa e përkohshme per zenie hapesira/promocione
II.11

Destinacioni i hapësirës

Njesia

Niveli i tarifës
NjA Tropojë

1

Zënie e hapësirës ditore për qëllime biznesi:
ekspozim – promocion i produkteve, i shërbimeve,
aktivitete tregtare, etj.

lekë/m2/ditë

100

Përjashtime: Përjashtohen nga tarifa e përkohshme aktivitetet e organizuara apo në partneritet me
Bashkinë Tropoje për promovimin e produktit territorial.
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Kapitulli III: Gjobat
III.1 Gjobatpër mosshlyerje në afat të detyrimit
Tabelë 19. Mosshlyerje të detyrimeve tatimore (taksa, tarifa)
III.1

Emërtimi

Njesia

1

Gjoba për mosshlyerje të detyrimeve tatimore
(taksa, tarifa) brenda afatit 20 Prill

2

Nëse subjekti i ri ose adresa sekondare e
re

Niveli i gjobës
Për çdo muaj vonesë 5 %
e vlerës së detyrimit
total të papaguar

%/për
rast

(maksimumi 25%)

regjistrohen pas datës 20 Prill, afati i fundit
për
shlyerjen e detyrimeve është
datës

30 ditë pas

së regjistrimit.
Gjobat aplikohen vetëm për subjektet e tatueshme (që kanë detyrim pajisjen me NIPT). Afati i fundit për
likuidimin e detyrimit vjetor të vitit aktual është data 20 prill e po këtij viti.
Baza e llogaritjes së gjobës për zërin IV.1 përfshin detyrimet totale të gjithë vitit aktual që lindin nga
tarifat e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit, nga taksa e tabelës për qëllime identifikimi, taksa e ndërtesës dhe
taksa e truallit.
Subjektet e reja si dhe adresat sekondare të çelura rishtazi kanë afat dt. 20 prill për shlyerjen e detyrimit.
Nëse çelja bëhet pas datës 20 prill, afati i fundit për shlyerjen e detyrimeve tatimore është 30 ditë pas datës
së rregjistrimit.
Vlera e gjobës llogaritet 5% (pesë përqind) për muajin e plotë kalendarik brënda së cilës skadon afati, dhe
5% (pesë përqind) për cdo muaj të plotë kalendarik në vazhdim, por në asnjë rast shuma totale e gjobës
nuk mund të jetë më e madhe se 25% (njëzet e pesë përqind) e detyrimit vjetor të papaguar.
Struktura e ngarkuar për llogaritjen dhe mbledhjen e këtyre gjobave është Sektori i te ardhurave.
III.2Gjobat nga kontrollet dhe inspektimet tatimore
Tabelë 20. Gjoba nga kontrollet dhe inspektimet tatimore
III.2
1

Emërtimi

Njësia

Gjoba nga kontrollet dhe inspektimet tatimore Sipas
ligjit

Niveli i gjobës
Sipas Ligjit Nr.9920, dt.
19.05.2008 “Për
Procedurat Tatimore në
Republikën e Shqiperise”,
i ndryshuar

III.3 Llojet dhe nivelet e gjobave për shkeljet dhe kundravajtjet administrative
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Tabelë 21. Niveli i gjobave për dëmtim dhe ndërhyrje në infrastrukturën rrugore
III.3.1

Emërtimi

Njësia

Niveli i gjobës

1

Dëmtim rruge

Lekë

20,000

2

Bllokim rruge

Lekë

30,000

3

Dëmtim bordure

Lekë

30,000

4

Dëmtim trotuari

Lekë

30,000

5

Bllokim trotuari

Lekë

30,000

6

Dëmtim, bllokim, vjedhje pusete

Lekë

20,000

7

Ndotje të rrugëve nga mjetet transportit për
punime në qytet:
 personajuridikë
 personafizikë

Lekë

15,000

Lekë

10,000

Lekë

10,000



qytetarë

Tabelë 22. Niveli i gjobave për ndotje të hapësirës publike
III.3.2
1

2

3
4

Emërtimi
Hedhje e mbetjeve urbane në rrugë, trotuar, kudo
nëhapësirën publike, jashtë vendeve të përcaktuara:
 personajuridikë

Njësia

Niveli i gjobës

Lekë

20,000



personafizikë

Lekë

15,000



qytetarë

Lekë

10,000

Hedhje inerte në vende të pamiratuara

Lekë



personajuridikë

Lekë

20,000



personafizikë

Lekë

15,000



qytetarë

Lekë

10,000

Lekë

15,000

Lekë

10,000

Vendosje pa leje e posterave, tabelave, banderolave
Lëvizje me kafshë në rrugë automobilistike dhe
hapësira publike e plazhe.

Tabelë 23. Niveli i gjobave për kryerjen e aktivitetit tregëtar pa liçensë, autorizim apo leje përkatëse
III.3.3
1

Emërtimi

Njësia

Mospajisja me liçensë, autorizim apo
çertifikatë përkatëse transporti:
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Niveli i gjobës



Motokarro

3

transport udhëtarësh taksi(1+4)

Lekë

10,000



transport udhëtarësh taksi(1+8)

Lekë

15,000



mjete të tonazhit tëlartë

Lekë

20,000

Lekë

15,000

Lekë

15,000

Lekë

5,000

Lekë

10,000

Lekë

20,000

hyrja pa autorizim në rrugëtkryesore të
qytetit për mjetet e tonazhit të lartë
Shitje e lëndëve djegëse pa liçensë, për përdorim
nga konsumatorët fundorë .
Mospajisje me leje për zenie të hapësirës publike
 ekspozimmalli



4

5

20,000





2

Lekë

veprimtari të cilat do të zhvillohennë
hapësiratpublike.
shërbim me tavolina jashtëlokalit.

Mospajisje me leje për vendosje reklame :


ethjeshtë

Lekë

10,000



elektronike.

Lekë

20,000

Lekë

20,000

Mosmarrja e masave për izolimin e ambjentit
për daljen e zhurmave nga ambjentet e
lokaleve.

Tabelë 24. Niveli i gjobave për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e ndriçimit rrugor
III.3.4

Emërtimi

Njësia

Niveli i gjobës

1

Lidhje në rrjetin ajror të ndriçimit publik

Lekë

20,000

2

Dëmtim të shtyllave të ndriçimit publik

Lekë

30,000

3

Dëmtim i ndriçuesve të ndriçimit publik

Lekë

20,000

4

Përdorimi i shtyllave të ndriçimit si suport
përmontimin e reklamave, kapjen e kabllove etj.

Lekë

10,000

5

Dëmtim i traseve, kabllove dhe linjaveajrorenga
punimet që kryhen pranë tyre me leje dhe pa leje si
dhe shkulja e shtyllave.
Ndërhyrje në kuadrot elektrik publik

Lekë

30,000

Lekë

30,000

6

Tabelë 25. Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit
III.3.4

Emërtimi

Njësia
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Niveli i gjobës

1

Lidhje e pa miratuar në tubacion

Lekë

20,000

2

Dëmtim i pusetave

Lekë

20,000

3

Kryerje punime tubacione uji pa leje

Lekë

100,000

3.1

Dëmtimi i tubacioneve nga punimet që kryhen
pranëtyre me leje ose pa leje

Lekë

30,000

Tabelë 26. Niveli i gjobave për ndërhyrje dhe dëmtime në hapësirat e gjelbërta
III.3.5

Emërtimi

Njësia

Niveli i gjobës

1

Dëmtim i hapësirave publike të gjelbërta

Lekë

20,000

2

Dëmtim, prerje e pemëve

Lekë

20,000

3

Zënie e hapësires së gjelbër pa leje

Lekë

20,000

Njësia

Niveli i gjobës

Tabelë 27. Niveli i gjobave për inspektoriatin veterinar
III.3.6

Emërtimi

1

Për mishin e therur të tregtuar të pa çertifikuar nga
Inspektoriati Veterinar

Lekë

10,000

2

Tregtimi I mishit dhe bylmetit ne kushte te pa
pershtatshme

Lekë

5,000

Lekë

5,000

higjieno sanitare
3

Në rast të mosmarrjes së masave për izolimin
kafshëve te luksit

Tabelë 28. Niveli i gjobës për përdorimin e pa autorizuar të logos së Bashkisë së Tropojës
III.3.7
1

Emërtimi
Përdorimin e pa autorizuar të logos së Bashkisë

Tabelë 29. Niveli i gjobave në fushën e mjedisit
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Njësia

Niveli i gjobës

Lekë

20,000

III.3.8

Emërtimi

Njësia

Niveli i gjobës

1

Ndotja e mjedisit ne vendet publike

Lekë

2,000

2

Ushtrim pa leje i veprimtarive qe ndotin mjedisin

Lekë

10,000

3

Transportim Transit pa leje i mbetjeve dhe lendeve te

Lekë

10,000

Lekë

3,000

Njësia

Niveli i gjobës

rrezikshme per territorin
4

Ndotja e mjedisit nga mbetjet dhe materialet e
ndertimit
nga familjaret

Tabelë 30. Niveli i gjobave në fushën e ndertmeve pa leje
III.3.9

Emërtimi

1

Mosdeklarim i punimeve qe perjashtohet nga
detyrimi i paisjes leje

Lekë

75,000

2

Shkelja e afatit te fillimit apo perfundimit te
punimeve per shtepi banimi

Lekë

75,000

3

Shkelja e afatit te fillimit apo perfundimit te
punimeve lokale sherbimi dhe biznese

Lekë

300,000

4

Kryerja e Punimeve pa leje,prishje ose konfiskim per
interes publik te punimeve te kryera

Lekë

500,000

Lekë

300,000

Kryerja e ndryshimeve ne projekt apo punime ne
shkelje te kushteve te lejeve :
5

Pa apsoje ne krijimin e shtesave ne siperfaqe dhe
vellim nsdertimor,pezullim te punimeve
Perdorimi i objektit pa leshimin e çertifikates se
perdorimit:

6

per shtepi banimi

Lekë

250,000

7

Per biznese

Lekë

400,000

Vazhdimi i punimeve me gjithe vendimin
administrativ per pezullim dhe nderprerje :
8

Denohet me prishje dhe gjobe per shtepi banimi

Lekë

10,000

9

Denohet me prishje dhe gjobe per biznes

Lekë

20,000

Përjashtohen nga pagimi i gjobave vetëm rastet e parashikuara me ligj të veçantë.
Zbatimi i këtyre penaliteteve u ngarkohet drejtorive përkatëse sipas rregullores së brendshme.
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Kapitulli IV: Te ardhurat jo tatimore

IV.1 Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë
Sipas përcaktimeve ligjore pasuritё qё jepen me qira janё ndёrtesat, trualli i lirë, trualli i lirё funksional
(jo nёn ndёrtesё), makineritё e pajisjet dhe linjat e prodhimit.
Të ardhurat nga qiratë paguhen nga përfituesi dhe shfrytëzuesi i pronës në pronësi të bashkisë, bazuar në
kontratën e lidhur mes palëve.
Zyra Juridike, Njësia e Prokurimit dhe sektori i Aseteve kryejnë procedurën e plotë të dhënies me qira
deri në hartimin e kontratës dhe kërkojnë lëshimin e faturës nga ana e Drejtorisë së të Ardhurave. Ndjekja
e zbatimit të kontratës kryhet nga Sektori i Aseteve.

Tabelë 31. Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë
IV.1.1

Emërtimi

Njësia

Niveli tarifes

Lekë/m2

100

1

Dhenie me qira truall I lire Brenda territorit te
Bashkise

2

Tarife per dhenie me qera per siperfaqet
ndertesave objekte kulturore , muzeale etj.

Lekë/m2/muaj

200

3

Tarife per dhenie leje terrene sportive

Lekë/m2/muaj

10

IV.2Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime
Bazuar në Ligjin Nr.10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” si dhe
Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011, "Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik", të
ndryshuar, të gjitha njësitë e sektorit publik kanë detyrimin të marrin masat e nevojshme për
dokumentimin, mbrojtjen, qarkullimin dhe nxjerrjen nga përdorimi i aktiveve, me qëllim menaxhimin
me efektivitet dhe ruajtjen e tyre nga dëmtimi dhe keqpërdorimi.
Nëpunësit Autorizues të të gjithë niveleve të njësisë publike kanë detyrimin që të kryejnë të gjitha
analizat deri në vlerësimin për ngarkim të shkaktarëve që lejojnë veprime abuzive në trajtimin e
aktiveve.

IV.3Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e shërbimeve
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Sipas përcaktimeve ligjore janë të ardhura që përfshihen në zërin të ardhura nga shitja e mallrave dhe
shërbimeve. Aktivet që pas vlerësimit nxirren jashtë përdorimit, kur mund të përdoren si
vjetërsira/mbeturina/materiale të riciklueshme, hiqen nga regjistri i aktiveve në përdorim, bëhen hyrje në
magazinë dhe u shiten me ankand ndërmarrjeve që i grumbullojnë.
IV.4Të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara
Sipas përcaktimeve në ligjin “Për vetëqeverisjen vendore”, akteve normative dhe procedurave
ligjore, Bashkitë krijojnë të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara.
IV.5Të ardhura nga privatizimi
Baza ligjore për të ardhurat nga privatizimi: VKM nr.97, datë 3.2.2008 “Për proçedurat e privatizimit
të banesave objekt i ligjit 7652, datë 23. 12.1992, “Për privatizimin e banesave shtetërore” dhe ligjit
9321, datë 25.11.2004 ”Për privatizimin e banesave dhe objekteve të kthyera në banesa me fondet të
shoqërive dhe ndërmarrjeve shtetërore dhe VKB nr. 153 dt.11.12.2012 “Për miratimin e përfundimit
të procedurave të privatizimit tëbanesave”.
Të ardhurat nga privatizimi paguhen nga përfituesi i pronës. Zyra Juridike ose komisioni përgjegjës
përcjell dokumentacionin e përpunuar për lëshimin e faturës te Sektori i te ardhurave, që lëshon faturën
për arkëtim.
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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.

Per Drejtorine Ekonomike
Rexhep Ismailisufaj
Fitore Danaj
Vjollca Berbati
Kryetari
Rexhe Byberi
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