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Lista e Shkurtimeve dhe termave të përdorura më shumë 
PBA  – Programi Buxhetor Afatmesëm 

NJVV  – Njësi e Vetëqeverisjes Vendore 

EMP  – Ekipi i Menaxhimit të Programit 

GMS  – Grupi për Menaxhimin Strategjik 

MFE  – Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

FPT  – Instrumenti i Planifikimit Financiar 

INSTAT  – Instituti i Statistikave 

PBB  – Produkti i Brendshëm Bruto 

 

Buxhet 
Të ardhurat dhe shpenzimet e Bashkisë të planifikuara dhe të miratuara 

me vendim të Këshillit Bashkiak 

(PBA) Programi Buxhetor 

Afatmesëm 

Plani i të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit për tre vjet sipas 

programeve, produkteve objektivave dhe qëllimeve. 

Instrumenti Financiar i 

Planifikimit                                  

(IFP ose në anglisht FPT) 

Formati standard ligjor i tërësisë të tabelave dhe grafiqeve sipas 

programeve, llogarive ekonomike dhe produkteve që shërbejnë për 

buxhetim. 

Program 
Fushë e politikave zhvillimore që që ndjek Bashkia. Programi ka një ose 

më shumë aktivitete që kanë të njejtat qëllime dhe objektiva.  

Qëllim i politikës 
Rezultat i dëshiruar dhe i matshëm që duhet realizuar në një periudhë më 

të gjatë se tre vjet. 

Objektivat e politikës 

Rezultate specifike të matshme në kohë, sasi dhe kosto në periudha 

afatshkurtra apo afatmesme, shpenzimet e të cilave çojnë në arritjen e 

objektivave të deklaruar. 

Treguesit e performancës 
Tregues sasiorë dhe cilësorë të synuar që masin progresin në përmbushje 

të objektivave dhe qëllimeve. 

Burimet buxhetore 
Origjina e fondeve financiare që disponon Bashkia për realizimin e 

detyrave të saj ligjore (Transfertat, kreditë, huatë, donacionet etj.) 

Transfertë e pakushtëzuar 

(Granti) 

Fonde të Buxhetit të Shtetit që i transferohen pa interes dhe pa të drejtë 

kthimi Bashkisë, për përmbushjen e funksioneve bazë të saj në shërbim 

të qytetarëve. 

Transfertë e pakushtëzuar 

sektoriale                     

(Transfertë specifike) 

Fonde të Buxhetit të Shtetit që i transferohen pa interes dhe pa të drejtë 

kthimi Bashkisë për përmbushjen e funksioneve të transferuara në njësitë 

e vetëqeverisjes vendore (aneksi 4 i ligjit të buxhetit) 

Transfertë e kushtëzuar 

Fonde të Buxhetit të Shtetit që i transferohen pa interes dhe pa të drejtë 

kthimi Bashkisë për përmbushjen e funksioneve të deleguara (Gjendja 

Civile, QKR, Ndihma sociale, investimet e FZHR, Fondet për Shpenzime 

Zgjedhore etj.) 

Taksë vendore 

Pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në buxhetin e bashkisë, 

përcaktuar me ligj, për çdo subjekt (person fizik apo juridik) që ushtron 

një të drejtë apo përfiton një shërbim apo të mirë publike në territorin e 

bashkisë. 

Tarifë vendore 

Pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në buxhetin e bashkisë, 

përcaktuar me ligj, për çdo subjekt (person fizik apo juridik) që ushtron 

një të drejtë specifike apo përfiton një shërbim specifik apo të mirë 

publike specifike në territorin e bashkisë. 

Detyrime të prapambetura 
Janë të gjitha detyrimet ndaj të tretëve të konstatuara dhe të papaguara  

brenda afateve ligjore apo kontraktuale (më shumë se 90 ditë) 

Projekte prioritare 
Projekte publike që realizohen me fondet e Bashkisë, të cilat renditen nga 

publiku dhe autoritetet lokale. 

Kostot e projekteve 
Vlerat preventive të shpenzimeve për çdo shërbim të përmirësuar, për 

çdo blerje të realizuar, për çdo investim të kryer. 

Tavanet buxhetore 
Kufijtë e sipërm të shpenzimeve të miratuara me Vendim të Këshillit 

Bashkiak për vitin buxhetor dhe buxhetin afatmesëm tre vjeçar. 
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1. HYRJE 

Të nderuar banorë të Bashkisë Kukës dhe të gjitha Njësive Administrative të saj.  

Më lejoni  që t’ju drejtohem ju dhe të gjithë përfaqësuesve tuaj në Këshillin e Bashkisë, që si 

Kryetar Bashkie i zgjedhur nga ju, por edhe si administratori i punëve dhe shërbimeve ndaj 

jush, t’ju paraqes për miratim Programin Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 dhe buxhetin vjetor 

2022. 

Programi Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 është sintezë e gjithë veprimtarisë tonë të 

përbashkët e planifikimit dhe buxhetimit duke përfshirë këtu të gjitha konsultimet me publikun 

dhe të gjitha vendimet e marra nga komisionet përkatëse dhe Këshilli bashkiak. 

 

Shqyrtimi dhe marrja në analizë e mendimeve dhe rekomandimeve të komunitetit, na ka 

shërbyer ne - si përfaqësues të interesave qytetare dhe administratës, për të krijuar bindjen dhe 

për të përcaktuar mënyrën se si duhet të përdoren fondet publike në ofrimin e shërbimeve për 

tre vitet e ardhshme 2022 – 2024.  

Në hartimin e Programit Buxhetor Afatmesem të Bashkisë Kukës kontribut të 

pazëvendësueshëm kanë të gjithë qytetarët e angazhuar dhe grupet e ndryshme të interesit, 

përfaqësuesit nga biznesi lokal e shoqëria civile, administrata e institucioneve rajonale e lokale, 

përfaqësuesit nga media, rinia dhe intelektualët e Kukësit. 

Interesi i çdo qytetari kuksian është që çdo investim dhe shpenzim i bërë nga dministrata, të 

jetë për më të mirën e mundshme të Kukësit dhe banorëve të tij. Këtij interesi i kanë shërbyer 

në radhë të parë transparenca jonë në vendimarrje, jo vetëm për buxhetimin por edhe për 

monitorimin e shpenzimeve të kryera nga Bashkia Kukës. 

Proçedurat e hartimit të Programit Buxhetor Afatmesem (PBA) 2022-2024 dhe Projekt 

Buxhetit të Bashkisë Kukës për vitin 2022, siç e keni parë ju të gjithë, zhvillohen në një kohë 

kur intensiteti i investimeve në Bashkinë Kukës dhe hapja e kantjerëve të ndërtimit janë në 

kulmin e vet dhe kjo falë edhe prioriteteve dhe propozimeve që kanë ardhur direkt nga publiku 

i gjërë. Përmendim këtu katër projektet infrastrukturore “Rruga rilindja”, “Rruga e turizmit të 

ri”, “Rruga e Bushatit” dhe “Rruga e Malqenes” projekte të cilat po investohen me të ardhurat 

e vetë Bashkisë dhe që përfundojnë së financuari në vitin financiar 2023. 

Megjithëse jemi në fundin e vitit 2021 dhe situata e shkaktuar nga pandemia covid-19 është 

ndryshe nga fundi i vitit 2020, duhet theksuar se akoma vështirësitë janë të mëdha si në aspektin 

e planifikimit, por edhe në aspektin e zbatimit dhe monitorimit të buxhetit. 

Sfidat që na presin për tre vitet e ardhshme janë akoma më të mëdha, kështu që ne na del detyrë 

të intensifikojmë edhe më shumë punën tonë administrative, organizative dhe drejtuese, me 

qëllim që të jemi koherent me premtimet tona para publikut dhe të kapim ritmin e punës të 

ngadalsuar dhe gati të frenuar nga pandemia. 

Të nderuar anëtarë të Këshillit bashkiak ju jeni të mirëinformuar tashmë se Bashkia Kukës 

përbëhet nga 15 ndarje administrative, të cilat janë: Qyteti Kukës, si Qendra e Bashkisë, Njësitë 

Administrative Malzi, Bicaj, Ujmisht, Tërthore, Shtiqën, Zapod, Shishtavec, Topojan, 

Bushtricë, Grykë-Çajë, Kalis, Surroj, Arrën, Kolsh dhe se Bashkia kryen shërbim për të gjitha 

njësitë administrative që janë aktualisht pjesë e Bashkisë Kukës dhe për të gjithë fshatrat dhe 

lagjet përbërëse të këtyre njësive.  

Përpjekjet që ka bërë Bashkia Kukës për të ofruar shërbim cilësor, mundësisht të njejtë për të 

gjithë komunitetet dhe jo selektiv për fshatra e lagje më afër qytetit, mundësojnë zhvillimin 

harmonik dhe gjithë përfshirës të bashkisë konform vizionit të Bashkisë Kukës, për zhvillimin 

ekonomik në vitet e ardhshme. 
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Realizimi i planit të të ardhurave të veta për Bashkinë Kukës për dy vitet e fundit 2019-2020, 

por edhe mbledhja e të ardhurave të këtyre muajve të vitit 2021 dhe mirëmenaxhimi i të 

ardhurave dhe burimeve buxhetore në përgjithësi, na bëjnë optimistë se gjatë viteve 2022-2024 

do të përmirësohet në mënyrë të ndjeshme dhe niveli i investimeve kapitale, duke bërë kështu 

të mundur  realizimin e objektivave në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve dhe rritjen e 

performancës së institucionit. Në këtë mënyrë ne prezantojmë Bashkinë Kukës tek Qeveria 

Shqiptare, Fondi Zhvillimit të Rajoneve dhe tek Organizatat e ndryshme e donatorët e huaj si 

një bashkëpunëtor vullnetplotë për zhvillimin e qëndrueshëm lokal. 

Vetë proçesi i hartimit të buxhetit afatmesëm trevjeçar 2022-2024, është plotësisht në përputhje 

me Planin e Përgjithshëm Vendor, Strategjinë e Zhvillimit të Bashkisë Kukës dhe është pjesë 

përbërëse e Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit. Parë në këtë këndvështrim buxheti që po 

miratojmë përcakton në mënyrë të qartë politikat dhe programet për çdo aktivitet të Bashkisë 

Kukës, si dhe kostot e prioritetet për projektet e mundshme dhe produktet e shërbimet për tre 

vitet 2022-2024. 
Me përgjegjësi qytetare vazhdojmë të punojmë për përmirësimin e shërbimeve publike, me 

përparësi mbajtjen pastër të hapësirave publike të qytetit dhe njësive administrative, 

përmirësimin në furnizimin me ujë të pijshëm, rritjen e sigurisë,  ndriçimin e rrugëve dhe 

ambienteve publike, rritjen e kujdesit dhe shërbimet për familjen, për fëmijët, për të rinjtë, për 

personat me aftësi ndryshe, për gratë dhe të moshuarit duke ndikuar kështu në sigurinë e jetës, 

jetëgjatësinë dhe shëndetin e mirë të banorëve. 

Gjithashtu nëpërmjet përmirësimit të teknologjisë së informacionit ne kërkojmë të rrisim 

performancën në administratën publike, me qëllim që të ndikojmë në përmirësimin e kushteve 

të arsimit, kulturës, sportit, të promovojmë vlerat e zhvillimit turistik dhe bujqësor të bashkisë, 

duke ruajtur dhe vlerësuar të gjitha pasuritë tona nëntokësore dhe mbitokësore, duke ruajtur 

pyjet, bjeshkët dhe kullotat, ujrat, veprat dhe trashëgiminë historike e kulturore të të parëve 

tanë. 

Puna juaj e deritanishme në këtë proçes të gjatë e të vështirë, që është shtrirë gjatë gjithë vitit 

2021, kërkon kurorëzimin me vendim të këtij projekti, për të mos humbur më kohë dhe për të 

filluar nga puna me buxhetin e ri që në ditët e para të vitit financiar 2022, prandaj  ju ftoj që 

pasi të diskutoni, ta miratoni Buxhetin trevjeçar 2022-2024 dhe buxhetin 2022 si udhërrëfyesi 

kryesor apo guida financiare për Bashkinë Kukës. 

 

Safet GJICI 

Kryetar 
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Bashkia Kukës me qendër qytetin e Kukësit, ndodhet në një shtrirje gjeografike në verilindje 

të Republikës së Shqipërisë dhe zë 2 % të sipërfaqes totale të vendit. Kukësi është një qytet në 

kufi me Prizrenin (Kosovë) ndërsa në brendësi të territorit shqiptar, ai kufizohet me qytetin e 

Peshkopisë në jug, Pukës në perëndim dhe Hasin në veri. Qyteti i Kukësit është qendra 

administrative e Bashkisë së Kukësit, dhe qendra më e rëndësishme administrative e Qarkut 

Kukës. Relievi i territorit të Bashkisë Kukës është kryesisht malor. Në këtë zonë shtrihet Mali 

i Gjallicës dhe Mali i Koritnikut, të cilët janë pjesë e Vargmalit të Korabit. Ndërsa Lugina e 

Drinit dallohet për relievin shumë të ashpër dhe grykat e ngushta, në të cilat janë ndërtuar digat 

e hidrocentraleve të mëdha. Shtrirja e një pjese të Vargut të Korabit në këtë zonë thekson 

karakteristikën e saj si zonë malore, ku vendbanimet arrijnë deri në rreth 1400 m lartësi. Në 

zonën e Kukësit shtrihet një pjesë e liqenit të Fierzës, që është dhe liqeni më i madh artificial 

në Shqipëri. Gryka e Morinit, nëpër të cilën kalon rruga për në Prizren, e bën këtë zonë një nyje 

lidhëse me Kosovën. 
 
Pas reformës administrative territoriale, Bashkia e Kukësit përfshin në administrimin e vet 15 

Njësi Administrative (NjA). Duke u bazuar në klasifikimin e ri të të zonave urbane dhe rurale, 

të realizuar mbas Censusit 2011, Bashkia Kukës dallohet për karakterin e saj rural. Ajo përfshin 

1 qendër urbane dhe 14 zona rurale. Nga pikëpamja e madhësisë së territorit, pjesa më e madhe 

i përket Njësisë Administrative Malzi, më përkatësisht 16.58 % të territorit e ndjekur nga Grykë 

Çaja me 9.97 %. Ndërsa pjesën më të vogël e zë qyteti i Kukësit me përkatësisht 1.41 % të 

totalit të territorit të Bashkisë së Kukësit. 
 
 
Qyteti i Kukësit është qendra kryesore e Bashkisë Kukës, dhe më e rëndësishme si në aspektin 

ekonomik, administrativ, dhe atë social. Qendra të tjera ekonomike përfshijnë Bicaj, Shtiqen, 

Shishtavec dhe Shemri (Malzi). Pavarësisht këtyre qendrave ekonomike, Kukësi është edhe 

vendi ku zhvillohet aktiviteti tregtar kryesor. 

 

Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë 
 

Vizioni kryesor i përcaktuar në Strategjinë Territoriale të Bashkisë Kukës i cili është: 

“Promovimi i një zhvillimi të integruar territorial, që mbështet zhvillimin ekonomik të 

bazuar në shfrytëzimin e qëndrueshëm të potencialeve territoriale të tilla si burimet e hidro-

energjisë, trashëgimisë kulturore dhe natyrore, depozitat minerare, pozicionin ndërkufitar 

strategjik për të përmirësuar cilësinë e jetës me qasje në rritjen më të mirë të shërbimeve si 

për qytetarët ashtu edhe për vizitorët”, ka qenë edhe vizioni udhëheqës në hartimin e këtij 

programi buxhetor. Siç përcaktohet edhe në këtë strategji, ky vizion mbështetet në katër 

objektiva strategjike që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik: 
 
1. Një cilësi më e mirë banimi në territorin e Kukësit.  
  

Ky objektiv strategjik është integruar edhe në programin buxhetor të Bashkisë, duke tentuar të 

përmirësojë cilësinë urbane në aspektin fizik ashtu edhe përmes përmirësimit të cilësisë dhe 

sasisë së shërbimeve bazë dhe në këtë mënyrë rritjen e numrit të vendbanimeve qëaksesojnë 

në shërbimet themelore si kanalizime, ujësjellës, transportit, etj. 
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2. Aksesi më i mirë në zonën e brendshme të Kukësit dhe vlerësimi i lidhjeve ndër-rajonale 
dhe ndërkufitare. 

 
Çështja e infrastrukturës është përkthyer gjithashtu në një program në Buxhetin e Bashkisë 

Kukës, që konsiston në mirëmbajtjen e rrugëve dhe itinerareve që ndikojnë edhe në 

shfrytëzimin e potencialeve turistike; transportin publik përmes përmirësimit të shërbimit të 

mobilitetit publik lokal dhe lidhjen midis Kukësit dhe pjesës tjetër në nivel rajonal dhe 

kombëtar; rrjetit rrugor sekondar që ka nevojë për përmirësim, etj. 
 
3. Shfrytëzimi i qëndrueshëm i burimeve mjedisore si në aspektin e turizmit ashtu edhe të 

energjisë dhe minierave. 
 
Turizmi përbën një nga potencialet kryesore të zhvillimit të zonës falë aseteve si kullotat alpine, 

luginat e thella, lumenjtë, etj.; prodhimet artizanale, kulinaria etj. Por në të njëjtën kohë 

vazhdon të jetë një ndër zonat ku ky potencial mbetet ende i pashfrytëzuar. Në këtë aspekt, 

zhvillimi sa më i shpejtë i këtij sektori do të mobilizojë potencialet më të mëdha ekonomike 

për rajonin dhe familjet Kuksiane, mbetet një nga prioritetet kryesore. Këtij sektori i është 

kushtuar një vëmendje e veçantë edhe gjatë hartimit të buxhetit, përmes planifikimit të hartimit 

të strategjive për zhvillimin e tij; megjithë ndërhyrjet e bëra në dy vitet e fundit 2020-2021, 

akoma investimet në këtë drejtim janë të pamjaftueshme (infrastruktura e dobët; transporti i 

paorganizuar dhe sinjalistika e pazhvilluar; mungesë ndërgjegjësimi kundrejt mundësive që 

ofron turizmi). Vitet e fundit, në Bashkinë Kukës është ngritur strukture e veçantë specialistësh 

për Parkun Natyror të cilët së bashku me specialistët e Bujqësisë kanë funksionin e ruajtjes së 

biodiversitetit, mbrojtjes së mjedisit dhe nxitjes së turizmit në zonë, e cila është në linjë edhe 

me planin e zhvillimit të bashkisë. Nga ana tjetër, pavarësisht se industria minerale përbën një 

ndër shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit të Kukësit, në programin buxhetor pak është 

planifikuar në këtë drejtim, si pasojë e mungesës së kapaciteteve administrative dhe 

investimeve. 
 
4. Vlerësimi i zinxhirit të prodhimit lokal. 
 
Bujqësia mbetet një ndër sektorët që siguron nivelin më të madh të të ardhurave dhe sektori 

kryesor i punësimit në Bashkinë Kukës. Kjo zonë njihet për zhvillimin e bujqësisë dhe 

blegtorisë falë një klime dhe terreni gjeografik të përshtatshëm. Bujqësia zë një vend shumë të 

rëndësishëm në zhvillimin e tregut të brendshëm, ku operojnë një numër i madh tregtarësh me 

prodhimin vendas. Ky sektor mjaft i rëndësishëm është përkthyer në një program të veçantë në 

programin e buxhetit dhe është gjithashtu në harmoni me planin e zhvillimit strategjik të 

Bashkisë Kukës. 
 
Zhvillimi i këtyre sektorëve do të mund të realizohet nëse do të zhvillohen e fuqizohen më tej, 

nëpërmjet zhvillimit dhe modernizimit të Sistemeve të Infrastrukturës të zhvilluara, Zhvillimit 

të Kapaciteteve dhe Cilësisë së Tregut të Punës dhe Kapitalit Njerëzor. I gjithë ky zhvillim do 

të mbaj parasysh dhe do të realizohet duke siguruar Mbrojtjen dhe Konservimin e Mjedisit, si 

aseti kryesor në shërbim të komunitetit dhe zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm duke 

kontribuar në këtë mënyrë në zhvillimin e harmonizuar e të balancuar. 
 
Objektivat e mësipërme strategjike që mbështesin arritjen e vizionit përcaktojnë edhe prioritet 
kryesore të politikave zhvillimore strategjike që parashikohet të zbatohen edhe në programin 
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buxhetor në vitet e ardhshme dhe që do të sigurojnë rritjen e rolit të Bashkisë së Kukësit në 
sistemet kombëtare të zhvillimit dhe në mënyrë të veçantë zhvillimin lokal, i parë në gjithë 
dimensionet e tij sociale dhe ekonomike. 

 

1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument 

Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor 
 

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

integruar e disavjecare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për 

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

kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor. 

 

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore 

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

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

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

zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të 

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

Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime 

publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.  

 

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

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

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

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

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

vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e tarifat vendore dhe transferime nga qeveria 

qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara). 

  

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

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

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

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

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

publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me radhë). 

  

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

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

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

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

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

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

garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar 

se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen 

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

politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve . 

 

Në procesin e  PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore 

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

kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje 
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jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin 

e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për 

nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësive vendore që të 

planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër 

afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve. 

 

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

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

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

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

vendore ofron për banorët. 

 

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese: 

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

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

gjatë një periudhë disavjeçare;  

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

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

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

objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe  

 përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet 

në dispozicion përgjatë një periudhe disavjeçare.  

  

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

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

buxhetet vjetore: 

 

 Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimit të Politikës 

së Programit); 

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

 

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

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

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

nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë2 (Qëllimet e Politikës 

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

(shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë 

hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet 

e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave 

të Programeve të saj. 

 

Procesi i Planifikimit të Shpenzimeve të Programit, synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të 

gjitha shërbimeve publike që NJVQV-ja planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës 

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

                                                 
1 Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, Terma Kohore. 
2 ‘Afatgjat’ I referohet një kohe të specifikuar nga Drejtuesi i Programit, që shkon përtej periudhës 3-vjeçare të 
programit buxhetor afatmesëm. 
3 Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.  
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produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së 

Programit si dhe standarteve e treguesve të performancës të lidhura me ato.  

 

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të 

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

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

objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të 

NJVQV.  

 

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

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

planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve të performancës brenda secilit funksion të 

qeverisjes vendore, si dhe prezantimin e këtyre treguesve për miratim tek vendimmarrësit dhe 

më pas për publikun e gjerë në formën e: 

 Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për 

t’u ofruar; 

 Objektivave SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të 

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

publike; 

 Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të 

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

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

planifikon të përdorë burimet në dispozicion; 

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

vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e 

shërbimeve të veçanta.  

 

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së  
  

Udhëzimi Standart4 i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, 

si  dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet 

kryesore të udhëzimit standart përfshijnë: 

 Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-

së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe 

anëtarët e EMP-ve, si dhe MFE-së; 

 Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe 

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

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

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

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

vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; 

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

Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt 

planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së 

kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; 

Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor) 

                                                 
4 Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë për “Proçedurat Standarte të 
Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” 
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Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV 

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

Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2022-2024 përfshijnë: 

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

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

 Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe 

parashikimit të të ardhurave; Tavaneve të përgatitjes së PBA-së; Organizimit të 

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

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

shpenzimeve të programit. 

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

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

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

të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve 

afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij 

dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të 

NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, brenda datës 1 qershor  e cila 

përgatit komente dhe rekomandiime. 

 

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

gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të njësisë vendore marrin vendimet 

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

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

GMS të NJVQV-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit 

të PBA-së, i cili përdoret nga NJVQV për të vendosur mbi detajet në lidhje me shërbimet 

publike që do ofrohen si dhe alokimin e shpenzimeve që do të bëhen pjesë e Buxhetit Vjetor.  

 

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

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

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

Vjetor është viti i parë i  Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të NJVQV-në 

për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktohet në 

Udhëzimin Plotësues të PBA-së).  

Ju informojmë se për periudhën nga Tetori deri në muajin Dhjetor 2021, Bashkia Kukës do të 

merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së, së bashku me FPT (Instrumentin e Planifikimit 

Financiar), miratimin e Buxhetit Vjetor, si dhe plotësimin e rekomandimeve. Gjatë kësaj faze, 

GMS-ja përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të 

Bashkisë Kukës për tavanet dhe dokumentat paraprakë të PBA-së 2022-2024. Projekt buxheti 

Vjetor 2021  është viti i parë i  Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të Bashkisë 

për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktohet në 

Udhëzimin Plotësues të PBA-së nr.20 datë 09.07.2021).  

 

Gjithashtu ju informojmë se versioni përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin 

Vjetor) do të publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit 

të Bashkisë Kukës. 

 

 

2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË [KUKËS] 2022-2024  
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Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë KUKËS gjatë 

periudhës 2022-2024, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike. Nënseksioni i parë, 

prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2022-2024, me një shpjegim për secilin 

grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni 

i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2022-2024. Ky 

nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, 

programit dhe funksioneve qeverisëse.  

 

Tabela 1 paraqet të dhëna bazë mbi bashkinë që përshkruajnë demografinë, sipërfaqen, 

komunitetin dhe bazën e biznesit, kapacitetin menaxhues, etj. 

 
Tabela:  Të dhëna mbi Bashkinë  KUKËS 

 

Të Pergjithshme 2017 2018 2019 2020 2021

Numri i Njësive Administrative 15                                  
Numri i Fshatrave 87                                  
Sipërfaqja e Bashkisë (km2) 93.387                          

Qyteti -                                
Njësitë Administrative -                                

Sipërfaqja e Bashkisë (km2) 93.387                          
Zonë Urbane 1.587                            
Tokë Bujqësore 13.074                          
Kullota

Pyje 43.647                          
Popullsia e Bashkisë 59,373    59,133     59,199     60,010    60,010    

Qyteti 23,054    23,096     23,166     25,131    25,131    
Njësitë Administrative 36,319    36,037     36,033     34,879    34,879    

Mosha Mesatare e Popullsisë -           -            -           -           -           
Numri i Lindjeve -           -            -           521          521          
Numri i Vdekjeve -           -            -           157          157          
Numri i Bizneseve Aktive -           -            -           -           -           
Numri i Familjeve -           -            -           17,699    17,699    

Qyteti -           -            -           7,543       7,543       
Njësitë Administrative -           -            -           10,156    10,156    

Numri i Punonjësve të Bashkisë 664          687           687           710          710          
Administrata e Bashkisë 143          143           143           145          145          
Njësitë  Shpenzuese 521          544           544           565          565          

Numri i Programeve Buxhetore 19             19              19             19             19             

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë

 
 

2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë KUKËS në vitet 2022-

2024 
  

2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë KUKËS për vitet 2022-2024 

 Ky nënseksion paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke 

përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe 

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

trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar 

dhe të pritshmin për vitin korent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme. 
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Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal 2022-2024 i miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.7, 

date 13.01.2021, së bashku me shënimin shpjegues, ofron informacion mbi performancën ekonomike 

kombëtare (rritja e PBB-së dhe faktorët që ndikojnë), dhe implikimet përkatëse për transfertat në 

NJVQV sipas formulës së transfertës. Ky informacion duhet të merret parasysh kur projektohen të 

ardhurat për tre vitet e periudhës së PBA. 

1. Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën 2022-2024, paraqitet sipas 

tabelës së mëposhtme:   

          në milionë lekë    

Vitet 
2022 2023 2024 

Transferta e Pakushtëzuar 18,200 19,300 20,500 

 

2. Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale për periudhën 2022-2024, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme: 

           në milionë lekë    

Vitet 
2022 2023 2024 

Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale 8,000 8,100 8,200 

 

3. Transferta për emergjencat civile për periudhën 2022-2024, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme: 

           në milionë lekë    

Vitet 
2022 2023 2024 

Transferta për emergjencat civile 550 600 800 

4. Kurset e këmbimit për vitet 2016-2021, dhe parashikimi për vitet 2022-2024, bazuar në 

Kuadrin Makroekonomik e Fiskal, jepen si më poshtë: 

Nr Monedhat 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Kurs i këmbimit 

mesatar Lek/USD 
124.1 119.1 108.0 109.9 108.9 108.9 108.9 108.9 108.9 

2 
Kurs i këmbimit 

mesatar Lek/EURO 
137.4 134.2 127.6 123.0 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 

Gjithashtu, duhet të përdoret çdo informacion tjetër nga qeveria qendrore mbi ndryshimet në transfertën 

e pakushtëzuar të përgjithshme dhe sektoriale dhe/ose të kushtëzuar. 

 

Të Ardhurat dhe Shpenzimet e Bashkisë Kukës për vitin 2022 (Balancimi), si dhe 

Fondi Rezervë dhe Fondi për Emergjencat Civile nga të ardhurat e vetë Bashkisë.  
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Tabela:  Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit 

Fakti Fakti Buxh. Fillestar Pritshmi Plani Plani Plani

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

A Të Ardhura nga Burimet e Veta 89,301                        91,980                        106,682                      106,682                      106,682                      106,682                      106,682                      

A.1 Të Ardhura nga Taksat Lokale 28,893                        29,760                        43,852                        43,852                        43,852                        43,852                        43,852                        

A.1.1 Taksa vendore mbi biznesin e vogël 3,992                          4,112                          6,086                          6,086                          6,086                          6,086                          6,086                          
A.1.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 10,506                        10,821                        16,015                        16,015                        16,015                        16,015                        16,015                        
A.1.3 Taksa vendore në shërbimin hotelier 316                              325                              481                              481                              481                              481                              481                              
A.1.4 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 5,253                          5,411                          8,008                          8,008                          8,008                          8,008                          8,008                          
A.1.5 Taksa e tabelës 5,674                          5,844                          8,553                          8,553                          8,553                          8,553                          8,553                          
A.1.6 Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.1.7 Taksa e përkohëshme 3,152                          3,247                          4,708                          4,708                          4,708                          4,708                          4,708                          
A.1.8 Taksa e përkohëshme 1 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.1.9 Taksa e përkohëshme 2 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

A.2 Të Ardhurat nga Taksat e Ndara 12,293                        12,662                        12,729                        12,729                        12,729                        12,729                        12,729                        

A.2.1 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme 211                              217                              219                              219                              219                              219                              219                              
A.2.2 Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura 9,455                          9,739                          9,788                          9,788                          9,788                          9,788                          9,788                          
A.2.3 Taksa e rentës minerare 2,627                          2,706                          2,722                          2,722                          2,722                          2,722                          2,722                          
A.2.4 Taksa mbi të ardhurat personale -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.2.5 Taksa të tjera -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

A.3 Të Ardhurat nga Tarifat Vendore 42,894                        44,182                        44,674                        44,674                        44,674                        44,674                        44,674                        

A.3.1 Tarifa me menaxhimit te mbetjeve 13,134                        13,528                        13,715                        13,715                        13,715                        13,715                        13,715                        
A.3.2 Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.3.3 Tarifa për ndriçimin publik 1,681                          1,731                          1,748                          1,748                          1,748                          1,748                          1,748                          
A.3.4 Tarifa për gjelbërimin 2,627                          2,707                          2,734                          2,734                          2,734                          2,734                          2,734                          
A.3.5 Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë 12,933                        13,321                        13,454                        13,454                        13,454                        13,454                        13,454                        
A.3.6 Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj 6,745                          6,947                          7,016                          7,016                          7,016                          7,016                          7,016                          
A.3.7 Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.3.8 Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.3.9 Tarifa e përkohëshme 3,152                          3,247                          3,279                          3,279                          3,279                          3,279                          3,279                          
A.3.10 Tarifa të tjera 2,622                          2,701                          2,728                          2,728                          2,728                          2,728                          2,728                          

A.4 Të Ardhurat e Tjera 5,221                          5,376                          5,427                          5,427                          5,427                          5,427                          5,427                          

A.4.1 Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë 263                              271                              280                              280                              280                              280                              280                              
A.4.2 Kthimi nga investimet kapitale -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.4.3 Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.4.4 Kthimi nga partneriteti publik privat -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.4.5 Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.4.6 Shitja e mallrave dhe shërbimeve -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.4.7 Kundravajtjet administrative (Gjobat) 630                              649                              653                              653                              653                              653                              653                              
A.4.8 Sekuestrime dhe Zhdëmtime -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.4.9 Kuotat e anëtarësisë së bashkive -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.4.10 Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.4.11 Grante nga ndihma ndërkombëtare 3,152                          3,247                          3,254                          3,254                          3,254                          3,254                          3,254                          
A.4.12 Shitja e aseteve financiare -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
A.4.13 Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme 735                              757                              760                              760                              760                              760                              760                              
A.4.14 Të tjera 441                              452                              480                              480                              480                              480                              480                              

B Transferta nga Buxheti Qendror 1,152,367                  1,215,740                  1,229,728                  1,229,728                  1,276,996                  1,272,770                  1,290,659                  

B.1 Transferta e Pakushtëzuar 308,900                      318,971                      323,448                      323,448                      329,778                      342,045                      364,762                      

B.2 Transferta e Kushtëzuar 624,767                      675,966                      681,472                      681,472                      699,608                      677,940                      677,941                      

B.2.1 Për funskionet e deleguara 624,767                      675,966                      681,472                      681,472                      679,753                      677,940                      677,941                      
B.2.2 Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) -                               -                               -                               -                               19,855                        -                               -                               

B.3 Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale 218,700                      220,803                      224,808                      224,808                      247,610                      252,785                      247,956                      

C Huamarrja -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

C.1 Huamarrja Afatshkurtër -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

C.2 Huamarrja Afatgjatë -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

D Trashëgimi nga Viti i Shkuar 109,026                      62,180                        54,621                        54,621                        25,590                        -                               -                               

D.1 Trashëgimi Pa Destinacion 79,326                        16,000                        -                               -                               -                               -                               -                               

D.2 Trashëgimi Me Destinacion 29,700                        46,180                        54,621                        54,621                        25,590                        -                               -                               

TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË 1,350,694                  1,369,900                  1,391,031                  1,391,031                  1,409,268                  1,379,452                  1,397,341                   
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Figura:  Të Ardhurat e Bashkisë KUKËS sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit) 
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2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë KUKËS 

 

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e 

mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-

së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për 

secilin zë kryesor të të ardhurave të veta. 

 

A. Taksat dhe Tarifat Vendore 

  

A.1 Taksat Vendore 

 

Taksat vendore përfshijnë taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi 

ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera 

me to; b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; c) taksa vendore mbi 

veprimtarinë e shërbimit hotelier; ç) taksa e tabelës; d) taksa vendore të përkohshme, të cilat 

vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj; dh) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike 

të biznesit të vogël; e) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara 

nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore; ë) taksa të tjera, të përcaktuara me 

ligj. 

 

A.2 Tarifat Vendore 

 

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:  

a) tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe të fasadave; b) tarifa për mbledhjen 

dhe largimin e mbetjeve; c) tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet; ç) tarifa për shërbimin 

e ujitjes dhe të kullimit; d) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënien e licencave, lejeve 

e autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethana të përcaktuara në ligj; e) 

tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore; ë) tarifa të tjera, 

të përcaktuara në ligj. 

 

B. Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike 

 

Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia 

me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe pajisjeve palëve të treta. 

 

C. Të Ardhura të Tjera të Veta 

 

Të ardhurat e tjera përfshijnë ato të gjeneruara nga: pozicionet aksionare të bashkisë; 

ndëshkimet dhe gjobat; grante nga marrëveshjet ndërkombëtare apo nga qeveritë e huaja; etj. 

 

2.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara 

 

Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga qeveria qendrore nga tatimi mbi të 

ardhurat personale, taksa e regjistrimit të automjeteve dhe renta minerale. Informacioni për 

këto të ardhura është paraqitur në këtë nën-seksion. 

 

A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale 

 

Të ardhurat e ndara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale përfshijnë tatimin mbi të ardhurat 

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

të tjera. 

 

B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura 

 

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e 

vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë. 

 

C. Renta Minerare 

 

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas 

një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjëse për këtë fushë, duhet të paguajë qira 

për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Njësitë e 

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

 

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

ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për 

individë, personat fizikë dhe juridikë). 

 

2.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar  e përgjithshme 

 

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën afatmesme që i kalojnë 

pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit 

Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së. 

 

2.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale 

 

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale  për periudhën afatmesme komunikohen 

nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të 

Përgatitjes së PBA-së. 

 

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Kukës për periudhën 2022-2024 

  

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza 

vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2019 deri në 2024. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela:  Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike. 
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Paga dhe Sigurime

Paga 600 0.0 0.0 0.0 0.0 409,566 401,766 406,241

Sigurime Shoqërore & Shëndetësore 601 0.0 0.0 0.0 0.0 68,483 66,258 68,646

Korente 478,049.0 468,024 474,887.0

Mallra dhe Shërbime 602 0.0 0.0 0.0 0.0 156,870.0 139,734 139,779.0

Subvencion 603 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0

Transferta të Brendshme 604 0.0 0.0 0.0 0.0 3,997.0 3,997.0 3,997.0

Transferta të Jashtme 605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0

Transferta për Familje & Individë 606 0.0 0.0 0.0 0.0 670,000.0 678,000 687,000.0

Shpenzime Kapitale 830,867.0 821,731 830,776.0

Aktive tw Paprekshme 230 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0

Aktive tw Prekshme 231 0.0 0.0 0.0 0.0 97,144.0 86,187 87,649.0

97,144.0 86,187 87,649.0

TOTALI 0.0 0.0 0.0 0.0 1,406,060.0 1,375,942 1,393,312.0

     Fondi rezerve  mijë leke             3208    3509      4029 

 
Figura:   Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike 
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Tabela në faqen tjetër më poshtë paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të 

planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2019-

2024. 
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Tabela:  Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit 
01110 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim 255,172     183,862     183,862     183,862     179,177     175,564     170,969     
01120 Çështjet financiare dhe fiskale 3,417         -             -             -             -             
01170 Gjendja Civile 8,661         8,440         8,440         8,440         8,322         8,426         8,530         

017 01710 Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm

031 03140 Shërbimet e Policisë Vendore 26,668       25,529       25,529       25,529       25,529       25,529       25,937       
032 03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 48,107       45,583       45,583       45,583       63,345       57,685       62,768       

036 03600 Marrëdhëniet në Komunitet -             -             -             -             12,770       13,270       13,270       

04130 Mbështetja për zhvillimin ekonomik 1,484         1,445         1,445         1,445         21,286       1,449         1,467         
04160 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

04220
Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e 

konsumatorëve 13,244       11,539       11,539       11,539       11,539       11,539       11,724       
04240 Menaxhimi I infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 5,970         5,970         5,970         5,970         6,576         6,402         6,481         
04260 Administrimi I pyjeve dhe kullotave 9,579         9,579         9,579         9,579         11,959       10,668       10,800       
04520 Rrjeti rrugor rural 94,415       19,147       19,147       19,147       33,109      31,745      32,293      
04570 Transporti publik

04740 Projekte Zhvillimi -             -             -             -             

04760 Zhvillimi I turizmit 9,266         9,888         9,888         9,888         9,788         9,888         10,046       

051 05100 Menaxhimi I mbetjeve 14,942       14,942       14,942       14,942       24,942       14,942       15,181       
052 05200 Menaxhimi I ujërave të zeza dhe kanalizimeve

053 05320 Programe për mbrojtjen e mjedisit 700            -             -             -             

056 05630 Ndërgjegjësimi mjedisor 500            -             -             -             

061 06140 Planifikimi urban Vendor 12,183       12,183       12,183       12,183       12,183       22,183       22,538       
06210 Programet e Zhvillimit

06260 Shërbimet publike vendore -             120,405     120,405     120,405     102,939     104,064     106,675     
063 06330 Furnizimi me ujë 3,000         -             -             -             

064 06440 Ndriçim rrugësh 1,681         1,211         1,211         1,211         1,211         1,211         1,230         

SHËNDETËSIA 07 072 07220 Shërbimet e kujdesit parësor

081 08130 Sport dhe Argëtim 5,903         27,903       27,903       27,903       8,003         8,003         8,097         

082 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 17,833       34,431       34,431       34,431       17,231       17,431       17,710       

091 09120 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë 126,839     113,799     113,799     113,799     124,197     116,087     117,851     
09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 24,858       24,228       24,228       24,228       24,776       24,676       24,979       
09240 Arsimi profesional

101 10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 346,283     370,331     370,331     370,331     337,525     337,528     337,559     
102 10220 Sigurimi shoqëror

104 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 21,856       23,498       23,498       23,498       20,649       20,649       20,979       
105 10550 Papunësia, arsimi dhe aftësim 298,133     305,987     305,987     335,000     335,000     343,000     352,000     

106 10661 Strehim Social -             -             -             -             14,004       14,004       14,228       

TOTAL 1,350,694  1,369,900  1,369,900  1,369,900  1,406,060  1,375,943  1,393,312  
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Figura:  Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve 
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2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR 
 

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare); 
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3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE 

Buxheti total i Bashkisë Kukës menaxhohet sipas 19 programeve të shpenzimeve. Ky seksion 

i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin 

vit të PBA-së 2022-2024, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-

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

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

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

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

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

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

treguesit përkatës të performancës); 

• Planet e shpenzimeve të Produkteve të Programit; 

• Projektet e investimeve; dhe 

• Të dhëna dhe statistika të përgjithshme të programit. 

 

Shpenzimet totale të Bashkisë Kukës sipas llogarive ekonomike 
 

 
 

Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore e shëndetsore të Bashkisë Kukës 

Detajimi i shpenzimeve për paga të Bashkisë Kukës për vitin 2022, sipas tabelës së mësipërme 

është në vlerën 409 566 mijë lekë, dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 68 483 mijë lekë për 

vitin 2023, sipas tabelës së mësipërme pagat jane në vlerën 401 766 mijë lekë, sigurime 

shoqërore e shëndetsore 66258 mijë lekë, për vitin 2024, sipas tabelës së mësipërme pagat jane 

në vlerën 406 241 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 68 646 mijë lekë por në keto 

shuma janë përfshirë edhe pagesat e detyrimeve të prapambetura për sigurimet shoqërore 

dhe shëndetsore sipas akt marrveshjes me Drejtorine e Sigurimeve Shoqerore. 

 

 
 

 

Shpenzime totale operative per mallra e sherbime: 
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Detajimi i shpenzimeve operative të Bashkisë Kukës për vitin 2022, sipas tabelës së 

mëposhtme është në vlerën 156 870 mijë lekë, për vitin 2023 është në vlerën 139 734 mijë lekë, 

për vitin 2024 është në vlerën 139 779 mijë lekë. 

 

Shënim: Në totalin e shpenzimeve të Bashkisë Kukës per vitin 2022 është edhe Fondi i 

Emergjencave Civile me vlere 3 997 mijë lekë dhe Fondi Rezerve me vlere 3 208 mijë lekë, 

fonde të cilat janë pasqyruar në FPT (Instrumentin e Planifikimit Financiar). 

Per vitin 2023 Fondi i Emergjencave Civile me vlere 3 997 mijë lekë dhe Fondi Rezerve me 

vlere 3 509 mijë lekë, fonde të cilat janë pasqyruar në FPT (Instrumentin e Planifikimit 

Financiar). 

Edhe per vitin 2024 Fondi i Emergjencave Civile me vlere 3 997 mijë lekë dhe Fondi Rezerve 

me vlere 4 029 mijë lekë, fonde të cilat janë pasqyruar në FPT (Instrumentin e Planifikimit 

Financiar). 

N baze te Ligjit Nr.45/2019 neni 65, Qeveria Shqiptare ne Janar te vitit 2022 do te beje çeljen 

ne Thesar et fondit te Emergjencave Civile per Bashkitë, për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë 

dhe mbrojtjen civile, si dhe kryerjen e detyrave në zbatim të këtij ligji, sipas parashikimit 

minimal prej 4 për qind të totalit të buxhetit vjetor të Bashkive, të cilat sigurohen nga fondet e 

kushtëzuara të buxhetit të shtetit. 

Ky fond do te bashkengjitet me fondin prej 3 997 mijë lekë nga te ardhurat e veta te Bashkise 

Kukes per te gjitha emergjencat civile te mundshme gjate vitit 2022. 

Detajimi i shpenzimeve për investime kapitale të Bashkisë Kukës vetëm për vitin 2022, 

sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 97,144 mijë lekë, për vitin 2023, është në vlerën 

86,187 mijë lekë, për vitin 2024, është në vlerën 82,649 mijë lekë. 

 

 

 
… 
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Shpenzimet totale për Ndihmë Ekonomike  dhe Pagesë Paaftësie për vitin 2022 janë 670 000 

mijë lekë, për vitin 2023 janë 678 000 mijë lekë dhe për vitin 2024 janë 687 000 mijë lekë si 

më poshtë: 

 

 

 
 

3.1 Programi: Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 

 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Krijimi i një 

strukture 

menaxhuese 

cilësore,  

duke krijuar 

mundësinë 

dhe 

lehtësinë për 

Ndërtim i 

administratës së 

Bashkisë në 

funksion të 

përmbushjes së 

misionit, 

qëllimeve, 

objektivave dhe 

Numri i 

punonjësve të 

administratës 

për banorë 

0.011 0.011 0.011 0.011 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi Planifikim, menaxhim dhe administrim siguron shërbime mbështetëse për kryetarin e 

bashkisë ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të bashkisë, menaxhimin e financave 

bashkiake, të burimeve të tjera bashkiake dhe të personelit, funksionimin e proceseve të 

përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

01111 Planifikim, menaxhim 

dhe administrim 

 Administrim, veprim ose mbështetje e zyrës 

së kryebashkiakut ose këshillit dhe 

komisioneve të këshillit ose të kryetarit të 

bashkisë 

Komunikim i kryebashkiakut ose 

këshillit me publikun 

01121 Çështje financiare dhe 

fiskale 

 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve 

financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve 

bashkiake dhe i borxhit bashkiak; 

funksionim i skemave tatimore; 

 Operacionet e thesarit të bashkisë, zyra e 

buxhetit, administrate 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. 
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përthithjen e  

burimeve 

njerëzore 

profesionale 

dhe në 

funksion të 

zbatimit të 

qëllimeve 

dhe 

objektivave 

të Bashkisë 

së Kukësit 

për ofrimin e 

shërbimeve 

ndaj 

qytetarëve 

përgjegjësive ndaj 

qytetarëve 

Burime njerëzore 

të trajnuara për 

kryerjen e 

funksioneve 

vendore 

Numri i 

punonjësve të 

administratës 

që janë 

trajnuar 

kundrejt 

totalit të 

punonjësve 

0.006 0.009 0.011 0.012 

Sigurimi i 

shërbimeve 

mbështetëse për 

mirëfunksionimin 

e administratës së 

Bashkisë Kukës 

Numri i ditë 

diete udhëtimi 

të brendshme 

në vit 

470 480 485 490 

Numri i ditë 

diete 

udhëtimeve të 

brendshme në 

vit 

470 470 480 470 

Numri 

programeve 

speciale 

Sherbime 

hostimi, 

alfaëeb, 

programim 

tatimeve në 

vit 

1 3 3 3 

Numër 

punonjësish 

që përfitojnë 

në raport me 

numrin total të 

punonjësve në 

Bashki 

1 1 1 1 
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Numri i 

objekteve që 

përfitojnë 
14 14 14 14 

Numri i 

dokumenteve 

të postuara në 

vit 
25,000 25,000 25,500 25,000 

Sipërfaqja në 

m2 i objekteve 

të marra me 

qira kundrejt 

atyre të 

zotëruara nga 

bashkia 

0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 

Numri i 

këshilltarëve 

kundrejt 

totalit të 

popullsisë 

0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 

Numri i 

kryepleqve 

kundrejt 

totalit të 

popullsisë 

0.002 0.002 0.002 0.002 

Numri i 

pritjeve të 

organizuara 

në bashki 

130 130 130 130 

Përmbushja 

e detyrimeve 

ligjore në 

ngarkim të 

Bashkisë 

Kukës, duke 

rritur 

cilësinë e 

shërbimit 

ndaj 

komunitetit 

Likuidimi i 

detyrimeve 

financiare të 

Bashkisë ndaj të 

tretëve 

% e borxhit të 

planifikuar 

kundrejt 

borxhit të 

përgjithshëm 

25 25 25 25 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i popullsisë së Bashkisë Kukës 60,000 60,000 60,000 60,000 

Numri i stafit me kohë të pjesëshme në këtë program 0 0 0 0 

Numri në total i stafit të bashkisë 687 710 710 710 

Numri i punonjësve të trajnuar 62 15 40 40 
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Numri i Këshilltarëve të Bashkisë 31 31 31 31 

Numri i Kryepleqve 82 82 82 82 

 

Informacion Financiar Planifikimi dhe Administrimi 
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 Komente: 

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.Meqenëse qeverisja e mirë ndërlidhet 

me aftësinë e Bashkisë për të siguruar shërbimin më të mirë për komunitetin, çdo anëtar 

është aktiv për të dhënë kontributin e tij. Prandaj, për ne ekziston një nevojë e vazhdueshme 

që Bashkia të veprojë si lehtësuese duke iu prirë qytetarëve:drejt të menduarit strategjik,duke 

i përfshirë ata në çështjet e pushtetit lokal,  duke i bërë partnerë në zgjidhjen e 

problemeve.Totali i shpenzimeve për programin e Planifikim Administrimit për vitin 2022 

është parashikuar në vlerën 179 177 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre me vlerë 99585  

mijë lekë e përbëjnë paga, shpenzimet operative me vlerë 57 895 mijë lekë, sigurimet 

shoqërore me vlerë 16 697 mijë lekë dhe shpenzimet kapitale me vlerë 5 000 mijë lekë. Për 

vitin 2023 shpenzimet totale janë planifikuar në vlerën 175 564 mijë lekë, ku pjesën më të 

madhe të tyre e zënë pagat me vlerë 99 481 mijë lekë, shpenzimet operative  me vlerë 58 

559 mijë lekë, sigurimet shoqërore me vlerë 16 697 mijë lekë dhe  investimet kapitale  me 

vlerë 827 mijë lekë . Për vitin 2024 shpenzimet totale janë planifikuar në vlerën 170 969 

mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e zënë pagat me vlerë 99 377 mijë lekë, shpenzimet 

operative  me vlerë 53 574 mijë lekë, sigurimet shoqërore me vlerë 16 697 mijë lekë dhe  

investime kapitale me vlerë 1 321 mijë lekë . 

 

 

Detajimi i shpenzimeve për administrimin për vitin 2022 jepet në tabelën e mëposhtme: 
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Drejtoria e Gjendjes Civile 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

01312.O1.A1 Shërbim i deleguara i Gjendjes Civile (paga, sigurime). 

Shërbimi i gjendjes civile është shërbim unik shtetëror. 

Ky shërbim, ushtrohet si funksion i deleguar edhe nga 

organet e qeverisjes vendore. Ai plotëson, përditëson 

dhe administron Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, 

mban aktet e gjendjes civile, lëshon certifikata, si dhe 

kryen shërbime të tjera, në përputhje me legjislacionin 

në fuqi. 

2022 2024 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Ofrimi i një 

shërbim cilësor 

të Gjendjes 

Civile përmes 

lëshimit në kohë 

të dokumenteve 

bazë: a) 

letërnjoftimi; b) 

pasaporta; c) 

certifikata e 

lindjes; ç) 

certifikata 

martesore; d) 

certifikata e 

familjare; dh) 

certifikata e 

vdekjes. 

Ofrim cilësor i 

shërbimit të 

Gjendjes Civile 

Numri i 

certifikatave të 

lëshuara nga  

regjistri civil  

71,804 71,804 71,804 71,804 

Koha mesatare 

e pritjes për të 

marrë 1 

certifikate në 

minuta 

5 5 5 5 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit me kohë të plotë 12 12 12 12 

 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Shërbim i deleguar i Gjendjes Civile (paga, sigurime). 

 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

01312 Regjistri Civil Regjistrimi i lindjeve, martesave, 

vdekjeve 
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Informacion Financiar Gjendja Civile 

 
 

Komente 

Përmes këtij programi synohet ofrimi i një shërbimi cilësor të Gjendjes Civile përmes 

lëshimit në kohë të dokumenteve bazë: a) letërnjoftimi; b) pasaporta; c) certifikata e lindjes; 

ç) certifikata martesore; d) certifikata e familjare; dh) certifikata e vdekjes.  

Gjithashtu programi synon rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit të varrezave, rritja e 

performancës së shërbimit të mirëmbajtjes sipas rregullores së funksionimit si dhe ruajtja 

dhe administrimi i këtyre ambienteve sipas ligjit. 

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar totali i shpenzimeve 

në vlerën 8 322 mijë lekë, ku pjesën më të madhe e zënë pagat me vlerë 7 131 mijë lekë dhe 

sigurime shoqërore 1 191 mijë lekë.  

Për vitin 2023 është parashikuar totali i shpenzimeve në vlerën 8 426 mijë lekë, ku pjesën 

më të madhe e zënë pagat me vlerë 7 235 mijë lekë dhe sigurime shoqërore 1 191 mijë lekë.  

Për vitin 2024 është parashikuar totali i shpenzimeve në vlerën 8 530 mijë lekë, ku pjesën 

më të madhe e zënë pagat me vlerë 7 303 mijë lekë dhe sigurime shoqërore 1 227 mijë lekë. 
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Detajimi i shpenzimeve për Gjendjen Civile për vitin 2022 jepet në tabelë: 

 
 

 

3.2 Drejtoria e Policisë Bashkiake 

 

 

 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

03141.O1.A1 Paga dhe kontribute të Policisë Bashkiake së 

Bashkisë Kukës. 

Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli, do të 

bazohet tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave 

sipas klasave e shtesave mbi pagë, në përputhje me 

aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe 

maksimal të miratuar. 

2022 2024 

03141.O1.A2 Pajisje me uniforma për Policinë Bashkiake. 

Përmirësimi i qeverisjes lokale në funksion të 

ofrimit të shërbimeve sipas standardeve të 

parashikuara, ndaj komunitetit; rritja e imazhit 

përballë komunitetit  për një prezantim sa më 

dinjitoz, përmirësimi i performancës së Policisë së 

Bashkisë dhe zbatimit të ligjit në shërbim të 

qytetareve. 

2022 2024 

 

 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Shërbimet policore në Bashkinë Kukës 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. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

03141 
Shërbimet e Policisë 

Bashkiake 

 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve 

policore, duke përfshirë regjistrimin e të 

huajve, lëshimin e dokumenteve të 

punës dhe udhëtimit, mbajtja e regjistrit 

të ndalimeve dhe statistikave që lidhen 

me punën e policisë, rregullimin e 

kontrollin e trafikut rrugor 

Funksionimi i forcave policore të 

rregullta dhe ndihmëse 
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Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Ruajtja e 

rendit dhe 

garantimi i 

sigurisë 

publike në 

Bashkinë 

Kukës 

03141.O1 

Funksionimi i 

forcave policore 

të rregullta dhe 

ndihmëse 

Numri i 

punonjësve 

në raport me 

totalin e 

popullsisë 

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 

Numri i 

punonjësve 

që përfitojnë 

në raport me 

numrin total 

të punonjësve 

në këtë 

program 

1 1 1 1 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Raste të raportuara nga popullata tek policia Bashkiake 31 51   

Menaxhimi i zënkave (konflikteve) 13 42   

Ruajtja e qetësisë pulike/lokale për zhurmat 12 34   

Mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për 

prishjen e ndërtimeve pa leje 

7 13   

Numri i stafit me kohë të plotë (bashkë me rojet) 52  19 19  

Numri i punonjësve që kanë përfituar uniforma 19 0 0 0 
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Informacion Financiar Shërbimet e Policisë Bashkiake

 
 

Komente 

Përmes programit të shërbimeve policore në Bashkinë Kukës synohet ruajtja e rendit publik, 

parandalimi dhe zbulimi i krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur 

jetën, lirinë dhe pronën e njerëzve. 

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 25 529 

mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre, e zënë pagat me vlerën 21 876 mijë lekë dhe 

sigurimet shoqërore me vlerën 3 653 mijë lekë.  

Për vitin 2023 është parashikuar në vlerën 25 529 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre, 

e zënë pagat me vlerën 21 803 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore me vlerën 3 726 mijë lekë. 

Për vitin 2024 është parashikuar në vlerën 25 937 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre, 

e zënë pagat me vlerën 22 211 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore me vlerën 3 726 mijë lekë. 
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3.3 Shërbimet e mbrojtjes civile (Emergjencat Civile) dhe mbrojtjes nga 

zjarri MZSH 
Drejtoria e MZSH-së dhe Drejtoria e Emergjencave dhe Përballimit të Krizave 

 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

03281.O1.A1 Krijimi i skemës funksionale të burimeve 

njerëzore dhe logjistike në mbështetje të 

menaxhimit të shërbimit zjarrfikës. 

Në Bashkinë Kukës, deri më sot, nuk ka 

ekzistuar një skemë funksionale e 

emergjencave civile për përballimin e 

situatave të mundshme të fatkeqësive 

natyrore që mund të godasin territorin e 

bashkisë; për këtë arsye është parë e 

nevojshme hartimi i një skeme funksionale 

të burimeve njerëzore dhe logjistikës së 

nevojshme për përballimin e situatave të 

fatkeqësive natyrore. Përmes këtij projekti 

synohet të përmirësohet shërbimi i 

mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit me 

qëllim rritjen e sigurisë së jetës dhe 

mbrojtjen e pronës së qytetarëve, 

bizneseve, aseteve administrative, pasurive 

natyrore dhe ambienteve të ndryshme 

publike. 

2022 2024 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi përfshin luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave 

të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

03281 Lufta kundër zjarrit dhe 

mbrojtja civile 

(Garantimin e shërbimit 

të zjarrfikësve, në nivel 

vendor, dhe 

administrimin e 

strukturave përkatëse, 

sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj; 

Shërbimi i Emergjencave 

Civile dhe administrimi i 

strukturave përkatëse, 

sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj). 

 Administrimi i parandalimit të zjarrit 

dhe problemeve dhe shërbimeve  të 

luftës kundër zjarrit; 

 Funksionimi i njësive të rregullta dhe 

ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve 

të tjera të parandalimit dhe luftës kundër 

zjarrit të mbajtura nga autoritetet 

publike;  

 Funksionimi ose mbështetja e 

programeve trajnuese të parandalimit 

dhe luftës kundër zjarrit. 

Shërbimet e mbrojtjes civile, si 

shpëtimit malore, vrojtimi I plazheve, 

evakuimi I zonave të përmbytura etj. 
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03281.O2.A1 Drejtoria Planifikimit Përballimit 

Emergjencave Civile dhe Krizave. 

Në Bashkinë Kukës kanë ndodhur një seri 

ngjarjesh e fatkeqësish natyrore të cilat 

janë përballuar me angazhimin e shumë 

aktorëve lokalë dhe kombëtar; bazuar në 

Ligjin nr.45 datë 18.07.2019 “Për 

mbrojtjen civile”. 

2022 2024 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Përmirësimi i 

shërbimit të 

mbrojtjes kundër 

zjarrit dhe 

shpëtimit me 

qëllim civile 

rritjen e sigurisë së 

jetës dhe 

mbrojtjen e pronës 

së qytetarëve, 

bizneseve, aseteve  

administrative, 

pasurive natyrore 

dhe ambienteve të 

ndryshme publike;  

si dhe përballimin 

e emergjencave 

nga rreziqet 

natyrore ose 

aksidentet e 

trafikut rrugor. 

03281.O1 Krijimi i 

skemës funksionale 

të burimeve njerëzore 

dhe logjistike për 

menaxhimin 

mbrojtjes nga zjarri 

dhe shpëtimin si dhe 

plotësimi i kushteve 

të sigurisë për 

mbrojtjen kundër 

zjarrit për të gjithë 

objektet në pronësi të 

Bashkisë Kukës 

Koha mesatare e 

reagimit pas 

raportimeve të 

zjarrit në NjA, në 

minuta 

15 15 15 15 

Koha mesatare e 

reagimit pas 

raportimeve të 

zjarrit në Tunel, 

në minuta 

5 5 5 5 

Numri i 

inspektimeve 

lidhur me rreziqet 

e zjarrit 

164 164 164 164 

03281.O2 Ofrimi i 

një shërbimi të 

qëndrueshëm për 

emergjencat civile në 

çdo pjesë të territorit 

të Bashkisë Kukës 

përmes ngritjes së 

strukturës së 

vullnetarëve civilë si 

pjesë e rëndësishme e 

strukturave të 

mbrojtjes civile. 

Numri i 

shpëtimeve nga 

aksidentet 

34 34 34 34 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Stacione të MZSH-së që ka Bashkia  2 2 3 3 

Inspektime të kryera tek të tretët (subjekte private dhe 

publike) për parandalimin e rasteve të zjarrit. 

126 126 130 130 

Numri i stafit me kohë të plotë në këtë program 42 42 46 46 

Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe 

shpëtimeve nga zjarri 
 258   
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Informacion Financiar Emergjencat Civile  

 
 

Shënim: Gjithashtu eshte parashikuar fond rezerve per vitin 2022 me vlerë 3 208 mijë lekë, 

per vitin 2023 me vlerë 3 509 mijë lekë dhe per vitin 2024 me vlerë 4 029 mijë lekë shënime 

të cilat janë pasqyruar  në tabelën nr.2 te buxhetit. 

 

Komente për Emergjencat Civile 

Përmes këtij programi synohet përmirësimi i shërbimit të mbrojtjes kundër zjarrit dhe 

shpëtimit me qëllim civile rritjen e sigurisë së jetës dhe mbrojtjen e pronës së qytetarëve, 

bizneseve, aseteve  administrative, pasurive natyrore dhe ambienteve të ndryshme publike si 

dhe përballimin e emergjencave nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. 

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 6 517 mijë 

lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e zënë shpenzimet per emergjencat civile 3 997  mijë 

lekë pagat me vlerë 2 160 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore me vlerë 360 mijë lekë,  

Për vitin 2023 është parashikuar në vlerën 6 607  mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e 

zënë emergjencat civile 3 997, pagat me vlerë 2 250 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore me 

vlerë 360 mijë lekë. 

Edhe për vitin 2024 është parashikuar në vlerën 6 607  mijë lekë, ku pjesën më të madhe të 

tyre e zënë emergjencat civile 3 997, pagat me vlerë 2 250 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore 

me vlerë 360 mijë lekë. 

Gjithashtu eshte parashikuar fond rezerve per vitin 2022 me vlerë 3 208 mijë lekë, per vitin 

2023 me vlerë 3 509 mijë lekë dhe per vitin 2024 me vlerë 4 029 mijë lekë shënime të cilat 

janë pasqyruar  në tabelën nr.2 te buxhetit.  
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Informacion Financiar MZSH-ja  

 
 

 
Komente 

MZSH 

Përmes këtij programi synohet përmirësimi i shërbimit të mbrojtjes kundër zjarrit dhe 

shpëtimit me qëllim civile rritjen e sigurisë së jetës dhe mbrojtjen e pronës së qytetarëve, 

bizneseve, aseteve  administrative, pasurive natyrore dhe ambienteve të ndryshme publike si 

dhe përballimin e emergjencave nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. 
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Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 58 828 

mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e zënë pagat me vlerë 34 028 mijë lekë, shpenzimet 

operative me vlerë 17 117 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore me vlerë 5 683 mijë lekë. 

Për vitin 2023 është parashikuar në vlerën 51 078 mijë lekë, ku pagat me vlerë 34 482 mijë 

lekë, shpenzimet operative me vlerë 10 838 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore me vlerë 5 

758 mijë lekë. 

Për vitin 2024 është parashikuar në vlerën 56 161 mijë lekë, ku pagat kapin vlerë 34 933 

mijë lekë, shpenzimet operative me vlerë 15 394 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore me vlerë 

5 834 mijë lekë. 

 

3.4 Informacion Financiar; Marrdhënjet me komunitetin (Këshilli bashkiak)  

  

  
 

Komente për Marrdhenjet me komunitetin (Këshilli bashkiak) 

Totali i shpenzimeve për Marrdhenjet me komunitetin (Këshilli bashkiak) për vitin 2022 

është parashikuar në vlerën 13 270 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e zënë 

shpenzimet operative me vlerë 11 400 mijë lekë (shpërblimet e kryepleqve dhe 

këshilltarëve), pagat me vlerë 1 602 mijë lekë, dhe sigurimet shoqërore me vlerë 268 mijë 

lekë. Për vitin 2023 është parashikuar në vlerën 13 270 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të 

tyre e zënë shpenzimet operative me vlerë 11 400 mijë lekë (shpërblimet e kryepleqve dhe 

këshilltarëve), pagat me vlerë 1 602 mijë lekë, dhe sigurimet shoqërore me vlerë 268 mijë 

lekë. 
Po kështu edhe për vitin 2024 shumat janë të njejta me vitin 2023. 

 

3.5 Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 
 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit dhe ADISA 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi bën përpjekje për të forcuar zhvillimin ekonomik vendor dhe punësimin. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

04131 Promovimi i biznesit 

vendor 
 Organizimin e shërbimeve në 

mbështetje të zhvillimit ekonomik 

vendor, si informacioni për bizneset, 
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Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

04131.O1.A1 Shërbim i deleguar i QKR-së (paga, sigurime 

dhe shpenzime operative). 

QKR në Bashkinë Kukës përmirëson klimën e 

biznesit në drejtim të lehtësimit të procedurave 

për regjistrim; QKR mundëson aplikimin 

online për regjistrimin e biznesit për një sërë 

shërbimet. 

2022 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Gjithëpërfshirja, 

pjesëmarrja, krijimi 

i mundësivetё 

barabarta dhe 

mosdiskriminimipёr 

shkak tёaftësive 

ndryshe, gjinisë, 

origjinës, minoritetit 

etj. 

Nxitja e punësimit të 

rinjve, vajza dhe 

djem përmes 

lehtësimit të 

procedurave të 

regjistrimit të 

bizneseve 

Numri i 

veprimeve të 

kryera gjatë vitit 

650 650 650 650 

 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit me kohë të plotë 2 2 2 2 

Koha (në ditë) për pajisjen me dokumenta nga 

QKB/emetimi i certifikatave: lejeve: regjistrimit 

te bizneseve etj 
1 1 1 1 

Panaire të organizuara me produkte dhe shërbime 

vendore 
2 0 3 4 

aktivitetet promovuese, vënia në 

dispozicion e aseteve publike. 

Mbështetje marketing për bizneset 

vendore 
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Koha e pajisjes me licensë (ditë) 
4 4 4 4 

Informacion Financiar: Qendra Kombëtare e Regjistrimit QKR  

 
 

 
Komente 
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Përmes programit QKR synohet nxitja e punësimit të rinjve, vajza dhe djem duke lehtësuar 

procedurat e regjistrimit të bizneseve.  

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 1 431 

mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e zënë pagat me vlerë 1 226 mijë lekë dhe sigurime 

shoqërore 205 mijë lekë. 

Për vitin 2023 është parashikuar në vlerën 1 449 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre 

e zënë pagat me vlerë 1 229 mijë lekë dhe sigurime shoqërore 220 mijë lekë. 

Për vitin 2024 është parashikuar në vlerën 1 467 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre 

e zënë pagat me vlerë 1 252 mijë lekë dhe sigurime shoqërore 215 mijë lekë. 
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Informacion Financiar: Projekti NOK 

 
 

 

 

 
Komente 
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Përmes programit Mbeshtetje per zhvillim Ekonomik synohet nxitja e punësimit të rinjve, 

Keshtu financimi i Projekti “Ne Opportunities in Kukës – NOK” ka qellim të mbështesë 

alternativat socio-ekonomike në Kukës, për të parandaluar rrezikun e përfshirjes në 

aktivitete të paligjshme dhe kultivimin e kanabisit në veçanti të grupeve vulnerabël 

(personat e prekur më parë nga kultivimi i kanabisit dhe ata në rrezik të dëmtimit, 

neglizhencës dhe përjashtimit social), si dhe të ndërtojnë elasticitetin e tyre.Totali i 

shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 19 855 mijë lekë, 

ku pjesën më të madhe të tyre e zë investimi 10 284 mije leke pagat me vlerë 2 500 mijë 

lekë dhe sigurime shoqërore 417 mijë lekë dhe shpenzime operative  6 654 mije leke. 

 

 

3.6 Bujqësia, pyjet, ujitja 
Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit; Sektori i 

Akuakulturës; Drejtoria e Administrimit të Pyjeve. 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi mbështet zhvillimin e një prodhimi bazë të qëndrueshëm. Gjithashtu, programi synon 

bashkëpunimin me të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e  biodiversitetit dhe përmirësimi 

i statusit të ruajtjes për llojet dhe habitatet që janë pjesë e mbrojtur me ligje dhe konventa të 

veçanta; shfrytëzimin racional i burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të 

përdorimit, si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja; si dhe zhvillimi i qëndrueshëm dhe shumë 

funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që të  sigurojnë ekuilibrin biologjik të 

ekosistemeve pyjore,  ruajtjen  e sipërfaqeve pyjore, rritjen e prodhimtarisë dhe aftësisë 

ripërtëritëse të pyjeve, parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

04241 
Menaxhimi i ujitjes dhe 

kullimit 

Ndërtim ose organizim i kontrollit të 

përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe 

kullimit, duke përfshirëgrante, hua dhe 

financime për punime të tilla 

04261 
Menaxhimi i pyjeve dhe 

kullotave 

 Administrimii çështjeve dhe shërbimeve 

pyjore;  

 Konservim, zgjerim dhe shfrytëzimi 

racionalizuar i rezervave pyjore;  

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve 

pyjore dhe dhënie e licencave 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, subvencione për të mbështetur 

aktivitetet tregtare pyjore 
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Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

04241.O1.A1 

Mirëmbajtja dhe përmirësimi i kanaleve ujitëse 

dhe kulluese për Bashkinë Kukës. 

Në Bashkinë Kukës si rezultat i mungesës së 

investimeve në sistemin  e kullimit dhe ujitjes, ka 

patur mungesa të theksuara në sistemin dhe 

mirëmbajtjen e tyre, në veprat e artit si tombina, 

ura, sifona priza, etj., që kanë çuar në 

mosfunksionimin e tyre. Kjo ka bërë që sipërfaqe 

të tëra bujqësore të mos kultivohen ose të japin 

prodhime minimale. 

2022 2024 

04241.O2.A1 

Piketimi i një strategjie të zhvillimit të turizmit. 

Problemet kryesore mjedisor me të cilat 

përballet bashkia janë: 1. Erozioni masiv me 

shembja e brigjeve; 2. Ndotjet masive nga 

mbetjet plastike dhe drusore; 3. Degradimi i 

peshkimit nga mungesa e rasateve, nga lëvizjet e 

mëdha të nivelit të ujit, nga peshkimi me mjete të 

dëmtimit në masë. 4. Mungesa e një strategjie të 

zhvillimit të mundshëm të turizmit, pikave 

turistike kulturore historike, zhvillimit të 

bizneseve të mundshme përreth brigjeve. 5. 

Mungesa e një transporti të mundshëm ujor 

konkurrues që lidh qendrat e banuara me 

qendrën urbane të Bashkisë; kjo do të sjellë edhe 

krijimin e prosperimin e një moli jahtesh dhe 

varkash për qëllime turistike dhe argëtimi, 

formimin e një qendre argëtimi të sporteve ujore. 

2022 2024 

04261.O2.A1 

Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe 

kullotave dhe evidentimi i nevojave 

përndërhyrje. 

Ky shërbim do të organizohet bazuar në 

dispozitat e Ligji nr. 9385/2005 (i ndryshuar) 

"Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor" si edhe Ligjit 

nr. 5/2016 “Për moratoriumin e pyjeve në 

Republikën e Shqipërisë”. 

2022 2024 

 Shpërndarja e kullotave, duke përshirë 

menaxhimin e kullotjes  
Administrimi çështjeve dhe 

shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; 

mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim 

racional i peshkut dhe kafshëve të 

egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i 

peshkimit në  ujëra tëëmbla, peshkimit 

bregdetar, kultivimit të peshkut, 

gjuetisë së kafshëve të egra dhe 

licencave të gjuetisë. 
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Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Bashkëpunim 

me të gjitha 

institucionet 

rajonale për 

ruajtjen e  

biodiversitetit 

dhe 

përmirësimi i 

statusit të 

ruajtjes për 

llojet dhe 

habitatet që 

janë pjesë e 

mbrojtur me 

ligje dhe 

konventa të 

veçanta. 

Shfrytëzimi 

racional i 

burimeve 

ujore, 

shpërndarjen 

e drejtë të 

tyre sipas 

qëllimeve të 

përdorimit, si 

edhe 

mbrojtjen e 

tyre nga 

ndotja 

04241.O1  

Rritja e 

sipërfaqes së 

tokës së ujitur e 

kulluar përmes 

kanaleve 

ekzistuese 

Sipërfaqe tokë e 

ujitur dhe 

kulluar/sipërfaqe 

toke totale në ha 

0.26 0.26 0.26 0.26 

04241.O2 

Nxitja e 

zhvillimit 

turizmit të 

qëndrueshëm 

nëpërmjet 

infrastrukturës 

turistike mbi 

liqen 

Numri i 

kampingjeve të 

ngritura 

0 3 3 3 

04261.O1 

Rregullimi dhe 

nxitja e një 

peshkimi të 

qëndrueshëm 

Numri i 

veprimtarive të 

paligjshme të 

identifikuara 

12 12 12 12 
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Zhvillimi i 

qëndrueshëm 

dhe shumë 

funksional të 

burimeve 

pyjore dhe 

kullosore, që 

të  sigurojnë 

ekuilibrin 

biologjik të 

ekosistemeve 

pyjore,  

ruajtjen  e 

sipërfaqeve 

pyjore, rritjen 

e 

prodhimtarisë 

dhe aftësisë 

ripërtëritëse 

të pyjeve, 

parandalimin 

e degradimit 

të mëtejshëm 

të tokës 

04261.O4 

Regjistrimin e 

fondit pyjor dhe 

kullosor në 

ZRPP. 

Rehabilitimi, 

pyllëzimi dhe 

ripyllëzim të 

sipërfaqeve, të 

degraduara, 

djegura dhe 

rehabilitimin e 

kullotave. 

Parandalimi i 

gërryerjes së 

mëtejshëm të 

tokës pyjore dhe 

kullosore 

Plane menaxhimi 

për pyjet dhe 

kullotat në % të 

territorit 

24 30 35 45 

Sipërfaqja e 

pyjeve dhe 

kullotave të 

mirëmbajtura në 

ha 

47,155 47,155 47,155 47,155 

 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit me kohë të plotë 
18 18 18 18 

Sipërfaqja e pyjeve dhe kullotave të 

përmirësuara në ha 
47,155 47,155 47,155 47,155 
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Informacion Financiar: Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave 

 
 

 
 
Komente 

Totali i shpenzimeve për programin e Administrimit Pyjor për vitin 2022 është parashikuar 

në vlerën 11 959 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e zënë pagat me vlerë 7 088 mijë 

lekë, shpenzimet operative me vlerë 3 687 mijë lekë dhe sigurimet shoqerore me vlerë 1 

184 mijë lekë. 

Për vitin 2023 shpenzimet totale janë parashikuar në vlerën 10 668 mijë lekë, ku pjesën më 

të madhe të tyre e zënë pagat me vlerë 7 176 mijë lekë, sigurimet shoqerore me vlerë  1 199 

mijë lekë dhe shpenzimet operative me vlerë 2 293 mijë lekë. 

Për vitin 2024 shpenzimet totale janë parashikuar në vlerën 10 800 mijë lekë, ku pjesën më 

të madhe të tyre e zënë pagat me vlerë 7 095 mijë lekë, shpenzimet operative me vlerë 2 

322 mijë lekë dhe  sigurimet shoqerore me vlerë 1 383 mijë lekë. 
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Informacion Financiar: Ujitja dhe Kullimi 

 

 
Komente 

Totali i shpenzimeve për Ujitja dhe Kullimin për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 6 

576 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e zënë shpenzimet operative me vlerë 5 383 

mijë lekë, pagat me vlerë 1 022 mijë lekë dhe sigurime shoqërore 171 mijë lekë. 

Për vitin 2023 është parashikuar në vlerën 6 402 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e 

zënë shpenzimet operative me vlerë 5 194 mijë lekë, pagat me vlerë 1 035 mijë lekë dhe 

sigurime shoqërore 173 mijë lekë. 

Për vitin 2024 është parashikuar në vlerën 6 481 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e 

zënë shpenzimet operative me vlerë 5 258 mijë lekë, pagat me vlerë 1 048 mijë lekë dhe 

sigurime shoqërore 175 mijë lekë. 
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Informacion Financiar: Bujqësia, Aquakultura  

 
 
Komente 

Bujqësia 

Përmes këtij programi synon bashkëpunimin me të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e  

biodiversitetit dhe përmirësimi i statusit të ruajtjes për llojet dhe habitatet që janë pjesë e 

mbrojtur me ligje dhe konventa të veçanta; shfrytëzimin racional i burimeve ujore, shpërndarjen 

e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja. Si dhe 

Zhvillimi i qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që të  

sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore,  ruajtjen  e sipërfaqeve pyjore, rritjen e 

prodhimtarisë dhe aftësisë ripërtëritëse të pyjeve, parandalimin e degradimit të mëtejshëm të 

tokës. 
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Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 11 539  mijë 

lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e zënë pagat me vlerë 9 888 mijë lekë  dhe sigurimet 

shoqerore me vlerë 1 651 mijë lekë. 

Për vitin 2023 shpenzimet totale janë parashikuar në vlerën në vlerën 11 539  mijë lekë, ku 

pjesën më të madhe të tyre e zënë pagat me vlerë 9 888 mijë lekë  dhe sigurimet shoqerore me 

vlerë 1 651 mijë lekë. 

Për vitin 2024 shpenzimet totale janë parashikuar në vlerën 11 724 mijë lekë, ku pjesën më të 

madhe të tyre e zënë pagat me vlerë 10 046 mijë lekë dhe sigurimet shoqerore me vlerë 1 678 

mijë lekë. 

 

3.7  Rrugët Rurale 
Drejtoria e Rrugëve Rurale. 

 

 

 

 

 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi siguron lëvizshmëri lokale tësigurt dhe të rrjedhshme rrugorepër të gjitha kategoritë e 

përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

04521 

Ndërtimi, rehabilitimi 

dhe mirëmbajtja e 

rrugëve vendore dhe 

rurale dhe sinjalizimi 

rrugor, i trotuareve dhe 

shesheve publike vendore 

Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe 

mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe 

strukturave të të transportit (rrugë, ura, 

tunele, parkime, terminale autobusësh, 

rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash 

etj.); 

04571 Transporti publik 

 Kontraktimi i kompanive private të 

transportit për sigurimin e shërbimeve të 

transportit publik lokal  

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i shërbimeve 

të transportit publik lokal nga 

kompanitë private (miratimi i tarifave 

për pasagjerët dhe i orëve dhe 

shpeshtësisë së shërbimeve etj.) 

 Ndërtim ose funksionim i sistemeve dhe 

strukturave jo-tregtare/ndërmarrje  të 

transportit publik lokal  

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të 

përgjithshëm, orareve etj. të 

operacioneve të sistemit publik lokal të 

transportit  

Grante, hua ose subvencione për të 

mbështetur funksionimin, ndërtimin, 

mirëmbajtjen ose përmirësimin e 

sistemeve dhe strukturave të transportit 

publik lokal 
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Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon  Mbaron 

04521.O1.A1 

Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë 

së Kukës. Gjendja teknike e rrugëve dhe trotuareve në 

Bashkinë e Kukësit nuk shfaqet aspak e mirë, në disa 

rrugë ka shembje, gropa, çarje të ndryshme të trupit të 

rrugës, ujëra nëntokësorë dhe mbitokësore të cilat 

krijojnë probleme në funksionin teknik të rrugës, si dhe 

dëmtime nga ndërhyrje të paligjshme. Përmes këtij 

projekti synohet rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve 

dhe trotuareve në Bashkinë e Kukësit  sipas një 

kalendari të miratuar. 

2022 2024 

04521.O2.A1 

Mirëmbajtje rrugë rurale/specifike dhe pastrimi nga 

dëbora. Nga analiza e rrugëve të Bashkisë vihet re se në 

rrugët e asfaltuara të njësive administrative të Bashkisë 

Kukës ka dëmtime të shumta pasi dhe vete gjendja e 

infrastrukturës në këto rrugë është shumë e amortizuar. 

Përmes këtij aktiviteti synohet përmirësimi i sipërfaqeve 

të dëmtuara të rrugëve rurale; krijimi i bazës së saktë të 

të dhënave për nevojën për mirëmbajtje në rrugë në të 

gjithë territorin e Bashkisë së Kukësit. 

2022 2024 

04571.O1.A1 

Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për 

funksionimin e administratës e të gjithë sektorëve të 

Bashkisë Kukës. Automjetet e Bashkisë Kukës janë 

shumë të amortizuara dhe që të jenë në gjendje pune për 

t'i shërbyer administratës vendore kanë nevojë për 

shërbime mirëmbajtje gjatë gjithë vitit. Gjatë vitit 2020 

është realizuar blerja e 6 automjeteve të rënda  që do ti 

shërbejnë përmirësimit të këtij shërbimi për të gjitha 

rrugët rurale.  

2022 2024 

04571.O1.A2 

Taksat e qarkullimit, siguracion dhe kolaudimi. 

Numrit egzistues të automjeteve të Bashkisë Kukës i 

është shtuar edhe një kontigjent prej 6 automjeteve të 

rënda  pagesa e taksave dhe detyrimeve të 

prapambetura për mjetet egzistuese; aktualisht 

vështirësia qëndron në mospagimin ndër vite të kësaj 

takse si nga ana e bashkisë ashtu dhe njësive 

administrative. 

2022 2024 

04571.O1.A3 

Mbështetje për blerjen e karburantit (Naftë dhe 

Lubrifikantë). Automjetet e Bashkisë qendër si dhe ato 

të Njësive Administrative, përveç shërbimeve të tjera, 

kanë nevojë që gjatë periudhës 1-vjeçare të furnizohen 

me karburant si: (naftë dhe lubrifikantë) në mënyrë që 

të plotësohen të gjitha punimet dhe nevojat e 

administratës dhe sektorëve të tjerë të Bashkisë Kukës 

veçanërisht mirëmbajtja e rrugëve rurale dhe pastrimi 

nga dëbora. 

2022 2024 
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Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Rehabilitimi 

dhe mirëmbajtja 

e rrugëve dhe 

trotuareve në 

Bashkinë e 

Kukësit sipas 

një kalendari të 

miratuar 

04521.O1 

Përmirësimi i 

rrjetit të rrugëve 

vendore dhe 

trotuareve në 

Bashkinë Kukës 

Rrugë dhe 

trotuare 

vendore të 

mirëmbajtura 

gjatë vitit në 

m2 

160,347 160,347 160,347 160,347 

Përmirësim i 

sipërfaqeve të 

dëmtuara të 

rrugëve rurale si 

dhe krijimi i 

bazës së saktë të 

të dhënave për 

mirëmbajtjen e 

rrugëve në të 

gjithë territorin 

e Bashkisë së 

Kukësit 

04521.O2 

Lehtësimi i 

lëvizjes së 

banorëve në 

zonat rurale të 

bashkisë përmes 

rehabilitimit të 

infrastrukturës 

rrugore dhe 

pastrimit të 

rrugëve nga 

dëbora 

Km rrugë 

rurale të 

mirëmbajtura 

gjatë vitit 

kundrejt 

totalit të 

rrugëve 

rurale në 

bashki 

0.34 0.34 0.34 0.34 

Garantimi për të 

gjithë qytetarët 

shërbime 

publike cilësore 

në të gjithë 

territorin e 

bashkisë 

04571.O1 

Përmirësimi i 

cilësisë së 

transportit të 

administratës në 

ofrimin e 

shërbimeve 

publike 

Numri i 

automjeteve 

të 

riparuara/mir

ëmbajtura 

kundrejt 

numrit total 

të 

automjeteve 

të bashkisë 

1 1 1 1 

Numri i 

automjeteve 

të rrugëve 

rurale 

kundrejt 

numrit total 

të 

automjeteve 

të bashkisë 

16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 
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Të dhënat e programit t-1 T t+1 Trendi 

Numri i stafit me kohë të plotë 8 8 8 8 

Totali i km të rrugëve rurale në bashki 361 361 361 361 

Numri i automjeteve në bashki 49 36 36 36 

 

Informacion financiar  Rruget Rurale 

 

 
 

 



BASHKIA KUKËS  PBA 2022-2024 

Bashkia Kukës,     PBA 2022 - 2024 dhe Buxheti Vjetor 2022   -     Relacioni     Faqe 54 

 

Komente 

Përmes programit Rrjeti rrugor Rural synohet rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve dhe 

trotuareve në Bashkinë e Kukësit sipas një kalendari të miratuar; përmirësim i sipërfaqeve 

të dëmtuara të rrugëve rurale si dhe krijimi i bazës së saktë të të dhënave për mirëmbajtjen e 

rrugëve në të gjithë territorin e Bashkisë së Kukësit si dhe garantimi për të gjithë qytetarët 

shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e bashkisë 

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 33 109 

mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e zënë shpenzimet operative me vlerë 17 186 mijë 

lekë për mirëmbajtjen e makinerive, investimet me vlerë 12 360 mijë lekë, pagat me vlerë   

3 053 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore me vlerë 510 mijë lekë. 

Për vitin 2023 totali i shpenzimeve është parashikuar në vlerën  31 745 mijë lekë, ku 

shpenzimet operative janë në vlerën 15 778 mijë lekë, investimet në vlerën 12 360 mijë 

lekë, pagat në vlerën  3 092 mijë lekë dhe sigurimet 515 mijë lekë. 

Për vitin 2024 totali i shpenzimeve është parashikuar të jëtë 32 293 mijë lekë, ku 15 973 

mijë lekë janë për shpenzimet operative, 12 668 mijë lekë janë për investimet, 3 129 mijë 

lekë për pagat dhe 523 mijë lekë  për sigurime shoqërore. 

 

3.8 Gjelbërimi dhe dekori 
Drejtoria e Shërbimeve Publike 

 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

04742.O1.A1 

Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të 

gjelbra 

Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të 

gjelbra në qytet realizohet nga buxheti i 

Bashkisë, nga mjetet logjistike e fuqia punëtore 

e Drejtorisë së Shërbimeve Publike. Shërbimi në 

lulishte deri më sot është i një cilësie të ulët, pasi 

ka pasur një mungesë të theksuar për kryerjen e 

shërbimeve të nevojshme si ujitje, krasitje, 

prashitje. 

2022 2024 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi mbështet zhvillimin e turizmit; veç kësaj, ai mund të përfshijë masat e mbrojtjes nga 

përmbytjet dhe ndërhyrjet për zbukurim (dekorim). 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

04742 Zbukurimi 

Realizimi i përmirësimeve pamore në 

hapësirat urbane të bashkisë, duke 

mbjellë lule, shkurre dhe pemë, duke 

zëvendësuar trotuaret e prishura me 

material natyrore dhe duke instaluar 

drita rrugësh të stilit historik etj. 



BASHKIA KUKËS  PBA 2022-2024 

Bashkia Kukës,     PBA 2022 - 2024 dhe Buxheti Vjetor 2022   -     Relacioni     Faqe 55 

04742.O1.A2 

Përmirësimi i infrastrukturës së gjelbërimit të 

qytetit të Kukësit 

Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të 

gjelbra në qytet realizohet nga buxheti i 

Bashkisë, nga mjetet logjistike e fuqia punëtore 

e Drejtorisë së Shërbimeve Publike. Shërbimi në 

lulishte deri më sot është i një cilësie të ulët, pasi 

ka pasur një mungesë të theksuar për kryerjen e 

shërbimeve të nevojshme si ujitje, krasitje, 

prashitje. 

2022 2024 

04742.O1.A1 

Dekorimi i mjediseve publike. 

Shërbimi realizohet kryesisht në rastet e festave 

zyrtare, për festat e fund vitit, në rastet e festave 

të tjera, si dhe aktivitete të ndryshme të Bashkisë 

gjatë vitit. Në kontekstin e ri territorial të 

Bashkisë Kukës, lind nevoja për shtrirjen e këtij 

shërbimi në të gjitha NjA-të e Bashkisë, si dhe 

rritja e cilësisë së dekorit bashkëkohor në të 

gjitha qendrat dhe sheshet e Bashkisë. 

2022 2024 

 

Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 
t+3 

Përmirësimi i 

gjendjes 

ekzistuese; krijimi 

i sipërfaqeve të 

reja të 

gjelbëruara; Rritja 

e përqindjes së 

qytetarëve që 

mendojnë të 

jetojnë në një 

qytet të gjelbëruar 

04742.O1 

Sigurimi i 

mjedisit të 

gjelbëruar 

m2 sipërfaqe e 

gjelbër/totali i 

popullsisë 

1.95 1.95 1.95 1.95 

m2 sipërfaqe e 

gjelbër/totali i 

popullsisë 

1.95 1.95 1.95 1.95 

Përmirësimi i 

cilësisë së dekorit 

në të gjithë 

territorin e 

Bashkisë duke e 

përshtatur me 

trendin e kohës 

04742.O2 

Përmirësimi i 

cilësisë së 

dekorit, përshtatja 

me trendin  e 

kohës, përdorimi i 

shumëfishtë i tij 

në të gjithë 

territorin e 

Bashkisë Kukës 

Rrugë të dekoruara, 

në km 
6 6 6 7 

 

 

 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 
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Informacion Financiar: Gjelbërimi dhe dekori 

Sipërfaqe e bashkisë e mbuluar me shërbim km2 120 120 125 130 

Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara 

(mbledhur+ transferuar+trajtuar) ton/vit 

13266 14592 16651 17650 

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të 

mbetjeve urbane në qytet (herë në ditë) 

1 1 1 1 

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të 

mbetjeve urbane në Njësitë Administrative (herë 

në javë) 

1 1 1 1 

Sipërfaqe e gjelbëruar km2 në vit 0.08 0.5 0.2 0.2 

Sipërfaqe totale e gjelbër publike-pronë e 

Bashkisë km2 

8.5 9 9.2 9.4 

Rrënjë peme të mbjella në vit 200 450 1400 2000 

Gjithsej total i pemëve dekorative/ gjelbëruese të 

bashkisë 

8825 9275 10675 12675 

Trotuare gjithsej (km) 13 13.1 14 14.2 

Sipërfaqe e hapsirave publike e mbuluar me 

ndriçim km2 

177 179 181 187 

Numri i stafit 16 16 16 16 

m2 sipërfaqe e gjelbër 116,800 116,800 116,800 116,800 

Mirëmbajtja e lulishteve ekzistuese në m2. 13,200 13,200 16,200 14,200 

Mirëmbajtja parqe (zabeli) në m2 28,000 28,000 28,000 28,000 

Mirëmbajtja pyll-parqe (brezari pyjor) në m2 42,000 42,000 42,000 42,000 

Mirëmbajtja fidanishtja dekorative në m2 33,000 33,000 33,000 33,000 

Mbjellje sipërfaqe me lule në m2 1,200 1,200 1,500 1,300 

Mbjellje sipërfaqe me bar në m2 3,000 3,000 4,000 3,333 

Mirëmbajtje drurë dekorativ në copë 1,700 1,700 2,000 1,800 

Zëvendësimin drurëve dekorativ të dëmtuar në 

copë 
200 200 300 233 

Mirëmbajtje shkurre dekorative në copë 620 620 1000 747 

Mirëmbajtje gardhe i gjelbërit ekzistues në ml. 4,200 4,200 6,000 4,800 

Zëvendësim stola pushimi copë 150 150 50 117 

Zëvendësimin kanxhella dekorative në ml 250 250 250 250 
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Projekte Zhvillimi  

Përmes këtij projekti synohet përmirësimi i gjendjes ekzistuese të shërbimit të gjelbërimit; 

krijimi i sipërfaqeve të reja të gjelbëruara; rritja e përqindjes së qytetarëve që mendojnë të 

jetojnë në një qytet të gjelbëruar si dhe përmirësimi i cilësisë së dekorit në të gjithë territorin e 

Bashkisë duke e përshtatur me trendin e kohës.  

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 9 788 mijë 

lekë, pagat me vlerë 7 788 mijë lekë, sigurimet shoqërore në vlerë 1 300 mijë lekë dhe 

shpenzimet operative në vlerë 700 mije lekë. 

Për vitin 2023 shpenzimet totale janë parashikuar në vlerën 9 888 mijë lekë, pagat me vlerë   7 

762 mijë lekë, sigurimet shoqërore në vlerë 1 326 mijë lekë dhe shpenzimet operative në vlerë 

800 mije lekë. 

Për vitin 2024 shpenzimet totale janë parashikuar në vlerën 1 046 mijë lekë, pagat me vlerë         

7 907  mijë lekë, sigurimet shoqërore në vlerë 1 326 mijë lekë dhe shpenzimet operative në 

vlerë  813 mije lekë.  

 

3.9 Menaxhimi i mbetjeve 
Drejtoria e Shërbimeve Publike 

 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

05101.O1.A1 

Shërbimi i pastrimit dhe depozitimit të mbetjeve urbane 

në Bashkinë Kukës. 

Shërbimi i pastrimit në qytet realizohet nga buxheti i 

Bashkisë; nga mjetet logjistike dhe fuqia punëtore e 

Drejtorisë së Shërbimeve. Në strukturën e sektorit të 

shërbimeve ka një shef sektori, një brigadier për 

fshesarët, punonjës fshesarë, punonjës kontejnerësh si 

dhe  mekanizator që punojnë me kohë të plotë për 

realizimin e këtyre shërbimeve. 

2022 2024 

 

Qëllimet Objektivat Synimet 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e 

rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

05101 
Shërbimet bashkiake të 

menaxhimit të 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. 

Fshirje e rrugëve dhe pastrim i parqeve 

etj. 
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Treguesit e 

rezultatit 
t t+1 t+2 t+3 

Rritja e 

performancës së 

shërbimit të 

pastrimit si dhe 

rritja e numrit të 

banoreve që 

përfitojnë këtë 

shërbim 

05101.O1 Mbledhja, 

largimi dhe trajtimi i 

mbetjeve të ngurta dhe 

shtëpiake, pastrimi i 

rrugëve vendore 

Mbetje të 

mbledhura, 

kontinjerë/ditë 

160 160 160 160 

 

 
Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

Numri i stafit 
32 32 32 32 

Depozitimi i mbetjeve të ngurta urbane në vend-

depozitim (Sukaj-Mamez), në ton/ditë 18 18 18 18 

Numri i kontejnerëve në bashki 160 160 160 160 

Kapaciteti i kontejnerëve në m3 
1.1 1.1 1.1 1.1 

Fshirja e rrugëve kryesore, herë/ditë 2 2 2 2 

Fshirja e rrugëve dytësore, herë/ditë 1 1 1 1 

Larja e rrugëve, ditë/vit 200 200 200 200 

 

Plani i veprimit për pastrimin rrënjësor të Shqipërisë 

Ne kuadrin e zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit për pastrimin edhe ne Bashkinë Kukës i 

është dhëne përparësi duke e konsideruar ketë shërbim si prioritet. Ky proces po ndiqet cdo 

dite me përparësi në bashkëveprim edhe me institucionet, biznesin, grupimet e tjera shoqërore 

dhe me qytetarët. 

Kryetari i Bashkisë po ndjek ecurinë e procesit ne terren dhe ka dhëne porosi për përmirësimin 

e punës, orientimin e forcave dhe mjeteve ne ketë drejtim për te arritur realizimin e objektivit 

për pastrimin rrënjësor sipas planit te hartuar nga administrata e Bashkisë. 

Për pastrimin e ndotjeve nga mbetjet e ngurta urbane (inertet) te prodhuara nga subjektet 

private, të gjithë ata që ushtrojnë aktivitet që prodhojnë më shumë mbeturina dhe popullsia, 

kryetari i Bashkisë ka tërhequr vëmendjen për forcimin e punës për parandalimin e fenomenit 

si dhe ashpërsimin e masave te parashikuara në dispozitat ligjore duke rritur me tej edhe 

bashkëpunimin me institucionet e tjera shtetërore ligjzbatuese. 

Për Bashkinë Kukës depozitimi i mbetjeve të ngurta urbane në mungesë të impianteve të 

trajtimit bëhet në vend-depozitim (Sukaj-Mamëz Njësia Administrative Kolsh). Kjo procedurë 

në bazë të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” duhet të 

jetë në terma afatshkurtër.  

Bashkia Kukës, Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i Menaxhimit të Mbetjeve kanë informacion 

dhe të dhëna në lidhje me sasinë e mbetjeve të grumbulluara. Këto te dhëna duhet të hidhen në 

databazë për një burim informacioni sa më të saktë me qëllim pasqyrimin tek qeveria dhe 
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donatorët e ndryshëm të nevojave dhe menaxhimin sa më të mirë të mbetjeve të ngurta urbane 

dhe rritjen e performancës së Bashkisë Kukës në këtë drejtim.   

Referencën se sa është pesha e mbetjeve për 1 mjet të mbushur teknologjik sektori i mbetjeve 

e ka siguruar në këshillim me disa ekspertë që kanë punuar me Bashkinë Kukës nder vite 

ndonëse bashki të ndryshme kanë sjellje të ndryshme dhe shpesh herë mjetet teknologjike mund 

të kenë më shumë volum sesa peshë.  

 

Zbatimi rigoroz i Ligjit “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” dhe situata e 

deritanishme si dhe shqetësimet e Qeverise kanë bërë të domosdoshme rritjen e 

shpenzimeve operative për ketë sektor dhe volumin e investimeve kapitale në sektorin e 

menaxhimit te mbetjeve dhe te pastrimit.  

 

Për ketë arsye është parashikuar qe ne buxhetin e vitit 2022 Bashkia Kukës te shtoj 

inventarin e mjeteve qe do te destinohen për përmirësimin e punës për menaxhimin e 

mbetjeve urbane dhe pastrimin ne te gjithë territorin e bashkisë me 2 kamionçina dhe 

një automjet ngarkim-shkarkimi.  
Përllogaritja e nevojës për investime kapitale është të krijojë infrastrukturën bazë fizike të 

menaxhimit të mbetjeve (2 kamionçina, 1 bjellorus dhe kazanët). Kjo bazohet në të dhënat e 

mbledhura dhe do të trajtojë nevojën për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve të 

gjeneruara. Si hap i parë, llogariten sa kamionë dhe kazanë kërkohen për të grumbulluar dhe 

për të transportuar mbetjet në mënyrën e duhur. Prokurimi i këtyre mjeteve (2 kamionçina, 1 

bjellorus) përfaqëson investimin kapital të nevojshëm. Kamionët tipikë për grumbullimin e 

mbetjeve mund të jenë vetëngjeshës me kapacitet 5 dhe 7 tonë. Këta kamionë sugjerohen për 

t’u përdorur në varësi të njësive administrative apo lagjeve te qytetit.  

Normalisht, në një zonë rurale apo rrugë të ngushta urbane përdoret një kamion me kapacitet 

5 tonë, ndërsa në një zonë urbane një tip kamioni me kapacitet deri në 7 tonë.  

Përllogaritja e këtyre kostove për investime kapitale u është referuar VKM Nr.319 datë 

31.05.2018 “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve” 

Kostot e karburantit ndikojnë shumë në kostot e përgjithshme të menaxhimit të mbetjeve. 

Konsumi i karburantit duhet të mbikëqyret me kujdes dhe një plan i mirë i itinerarit, 

grumbullimit dhe transportit efecient.  

Përllogaritja e kostove të mirë-mbajtjes, mirëmbajtja e kamionëve të lidhura me ndërrimin e 

vajit dhe filtrave, të gomave dhe punëve të tjera të nevojshme për mirëmbajtjen. Kostot e 

sigurimeve dhe të taksave duhet të llogariten çdo vit dhe të integrohen në këtë variabël. Trajnim 

i duhur dhe mbikëqyrje e rregullt duhet të sigurohet për punonjësit e sektorit të shërbimeve dhe 

në mënyrë të veçantë e manovratorëve, shoferëve në mënyrë që të sigurohet mbajtja e këtyre 

kostove në nivelin më të ulët të mundshëm. 

Përveç kësaj me urdhër te kryetarit te bashkisë është ngritur një grup pune për studimin dhe 

ndryshimet e nevojshme ne strukturën dhe organiken e punonjësve te sektorit te shërbimeve ne 

funksion te menaxhimit te mbetjeve dhe pastrimit te te gjithë territorit te bashkisë Kukës.  

Nga përmirësimi i strukturës është vendosur qe numri I punonjësve qe do te kontribuojnë direkt 

për pastrimin e mbetjeve urbane dhe pastrimin te shtohet me 9 (nënte) punëtore.  

 

 

 

 

Informacion Financiar Menaxhimi i mbetjeve  
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Menaxhimi i mbetjeve synon mbulimin, grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve 

duke mundësuar gjithashtu fshirjen e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve 

publike, parqeve etj. Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar 

në vlerën 24 942 mijë lekë, ku pagat janë në vlerën 12 804 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore 

në vlerën 2 138 mijë lekë, investimet  kapitale 6 000 mijë lekë dhe shpenzimet operative      

4 000 mijë lekë. Për vitin 2023 shpenzimet totale janë parashikuar në vlerën 14 942 mijë 

lekë, ku pagat jane 12 761 mijë lekë dhe sigurimet 2 181 mijë lekë.  

Ndërkohë për vitin 2024 totali i shpenzimeve është parashikuar në vlerën 15 181 mijë lekë, 

ku  pagat janë 13 000 mijë lekë dhe sigurimet 2 181 mijë lekë. 

3.10 Ndriçimi i rrugëve 
Drejtoria e Shërbimeve Publike 

 

 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

06441.O1.A1 

Ndriçimi i rrugëve kryesore të qytetit Kukës dhe 

ndriçim institucione. 

Projekti parashikon mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit 

publik dhe menaxhimi me efektivitet si dhe pagesa për 

energjinë e shpenzuar nga rrjeti i ndriçimit publik. 

2022 2024 

 

 

Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Mbajtja në 

efiçiencë e 

rrjetit të 

ndriçimit 

publik dhe 

menaxhimi me 

efektivitet si 

dhe pagesa për 

energjinë e 

shpenzuar nga 

rrjeti i 

ndriçimit 

publik 

Rritja e cilësisë së 

jetës së banorëve 

të qytetit Kukës, 

lehtësimi i 

lëvizjes së vajzave 

dhe grave gjatë 

orëve të mbrëmjes 

m2 rrugë të 

ndriçuara në 

mjediset urbane 

të bashkisë 

73,414 73,414 73,414 73,414 

Mesatarja 

vjetore e 

ndriçimit në ditë 

gjatë gjithë vitit 

10.5 10.5 10.5 10.5 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi siguron ndriçimin e rrugëve në bashki duke synuar rritjen e cilësisë së jetës së banorëve 

të Bashkisë Kukës. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

06441 Ndriçim rrugësh Administrim, instalim, vënie në 

funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i 

ndriçimit të rrugëve. 
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Të dhënat e programit t-1 T t+1 Trendi 

Numri i stafit 2 2 2 2 

Sipërfaqe totale e rrugëve, trotuareve dhe e shesheve në 

Bashkinë Kukës 91,657 91,657 91,657 91,657 

Sipërfaqe të ndriçuara të rrugëve, trotuareve dhe e 

shesheve në Bashkinë Kukës. 
69,614 69,614 69,614 69,614 

Sipërfaqe totale e lulishteve dhe brezit të gjelbër  85,470 85,470 85,470 85,470 

Sipërfaqe totale e lulishteve dhe brezit të gjelbër e 

ndriçuar 
3,800 3,800 3,800 3,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacion Financiar: Ndriçimi rrugor  
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Komente 

Përmes këtij programi synohet mbajtja në efiçiencë e rrjetit të ndriçimit publik dhe 

menaxhimi me efektivitet si dhe pagesa për energjinë e shpenzuar nga rrjeti i ndriçimit 

publik. 

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 1 211 mijë 

lekë, ku pagat janë  1 038 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore 173 mijë lekë. 

Për vitin 2023 shpenzimet totale janë parashikuar në vlerën 1 211 mijë lekë, ku pagat janë    

1 035 mijë lekë dhe sigurimet  176 mijë lekë. 

Për vitin 2024 shpenzimet totale janë parashikuar në vlerën 1 230 mijë lekë, ku pagat janë    

1 054 mijë lekë dhe sigurimet  176 mijë lekë. 

3.11 Informacion Financiar: Shërbimet Publike mirëmbajtja e objekteve  
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Komente Shërbimet publike vendore mirëmbajtja e objekteve 
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Shërbimet publike vendore mirëmbajtja e objekteve 

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 102 939 

mijë lekë, ku investimet zënë pjesën më të madhe në vlerën 63 500 mijë lekë, shpenzimet 

operative 19 746 mijë lekë, pagat 16 874 mijë lekë dhe sigurimet 2 819 mijë lekë. 

Për vitin 2023 totali i shpenzimeve të parashikuar është në vlerën 104 064 mijë lekë, ku 

investimet zënë pjesën më të madhe në vlerën 63 000 mijë lekë, shpenzimet operative 21 

371 mijë lekë,pagat në vlerën 17 578 mijë lekë dhe sigurimet në vlerën 2 115 mijë lek. 

Për vitin 2024 totali i shpenzimeve të parashikuar është në vlerën 106 675  mijë lekë, ku 

investimet zënë pjesën më të madhe në vlerën 63 500 mijë lekë, 21 393 mijë lekë janë për 

shpenzimet operative, 17 921 mijë lekë janë për pagat dhe 3 861 mijë lekë janë për 

sigurimet. 

 

3.12 Shërbime çlodhëse dhe sportive 
Klubi Shumësportësh 

 

 

 

 

 

 

 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi mbulon veprimtarinë ose mbështetjen e strukturave për aktivitete argëtuese/çlodhëse, 

sportive dhe kontribute financiare për promovimin e sporteve. Gjithashtu, përmes këtij programi 

synohet zbulimi dhe zhvillimi i talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përçimi i 

vlerave kulturore dhe sportive. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

 

Sport dhe zbavitje 

 Vënie në funksionim ose mbështetje e 

strukturave për veprimtari ose ngjarje 

sportive aktive (fusha lojërash, fusha 

tenisi, pishina noti,  korsi vrapimi, 

terrene golfi, ringje boksi, pista 

patinazhi, palestra etj.); mbështetje për 

klubin shumësportësh dhe 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 në 

tavolinë etj.) 

Grante, hua ose financime për të 

mbështetur ekipe apo lojtarë 

individualë 
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Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

 Zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme sportive. 

Në Bashkinë Kukës vihet re një mungesë e aktiviteteve 

të ndryshme sportive që të mund të nxisin dhe 

kontribuojnë në zhvillimin dhe promovimin e talenteve 

të reja; mungojnë hapësirat e përshtatshme ku këto 

aktivitete të mund të zhvillohen. 

2022 2024 

 

 

Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Zbulimin dhe 

zhvillimin  e 

talenteve në fushën 

e artit, sportit, si 

dhe edukimi dhe 

përçimi i vlerave 

kulturore dhe 

sportive 

Organizimin e 

aktiviteteve sportive, 

çlodhëse e argëtuese, 

zhvillimin dhe 

administrimin e 

institucioneve e të 

objekteve që lidhen me 

ushtrimin e këtyre 

funksioneve 

Numri i aktiviteteve 

të zhvilluara gjatë 

vitit 

 

5 6 6 8 

Numri i 

pjesëmarrësve në 

aktivitet 

150 200 250 400 

 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

Numri i stafit 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacion Financiar: Sporti dhe argëtimi  



BASHKIA KUKËS  PBA 2022-2024 

Bashkia Kukës,     PBA 2022 - 2024 dhe Buxheti Vjetor 2022   -     Relacioni     Faqe 68 

 
 

 

 
 

 

 

 

Komente 
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Përmes programit të Sportit synohet të mbulohet veprimtaria dhe mbështetja e strukturave 

për aktivitete argëtuese/çlodhëse, sportive dhe kontribute financiare për promovimin e 

sporteve. Gjithashtu, përmes këtij programi synohet zbulimi dhe zhvillimi i talenteve në 

fushën e sportit, si dhe edukimi dhe përçimi i vlerave sportive në breza. 

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 8 003 mijë 

lekë, ku 5 058 mijë lekë shkojnë për paga, 845 mijë lekë për sigurime shoqërore dhe 2 100 

mijë lekë per shpenzime operative transport te ekipeve zinxhir dhe aktivitete sportive. 

Për vitin 2023 është parashikuar 5 041 mijë lekë te shkojnë për paga, 862 mijë lekë për 

sigurime shoqërore dhe 2 100 mijë lekë per shpenzime operative transport te ekipeve zinxhir 

dhe aktivitete sportive. 

Për vitin 2024 është parashikuar 5 139 mijë lekë shkojnë për paga, 858 mijë lekë për 

sigurime shoqerore dhe 2 100 mijë lekë per shpenzime operative transport te ekipeve zinxhir 

dhe aktivitete sportive. 

 

3.13 Shërbime kulturore 
 

Drejtoria e Qendrës Kulturore të Bashkisë  

 

 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi vë në funksionim ose mbështet strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet 

ngjarjet kulturore në bashki. 

08251 

Veprimtaritë kulturore të 

muzeumeve, teatrove 

Ngjarje kulturore 

 Vënie në funksionim ose mbështetje për muzeumet, 

galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave 

 Prodhim, organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore 

(koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike 

etj.) 

 

 

 

 

 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi vë në funksionim ose mbështet strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet 

ngjarjet kulturore në bashki. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

08251 

Veprimtaritë kulturore të 

muzeumeve, teatrove 

Ngjarje kulturore 

 Vënie në funksionim ose mbështetje për 

muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, 

sallat e ekspozitave 

Prodhim, organizim ose mbështetje për 

ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime 

skenike dhe filma, shfaqje artistike 

etj.) 
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Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

 Aktivitete të Qendrës Kulturore të Bashkisë 

Qendra kulturore e Bashkisë është përgjegjëse për 

realizimin e të gjithë aktivitetit kulturor që programohet 

të zhvillohet në qytetin e Kukësit. 

2022 2024 

 Zhvillimi i aktiviteteve rinore 

Mungesa e objekteve dhe hapësirave ekzistuese të cilat 

potencialisht mund të shfrytëzohen për aktivitetet rinore 

për këtë arsye, kjo veprimtari synon krijimin e 

mundësive ku të rinjtë të integrohen. 

2022 2024 

 Organizimi i festës së 28-29 nëntorit. 

Me rastin e 28-29 nëntorit për festën e çlirimit dhe 

pavarësisë së Shqipërisë organizohen një sërë 

aktivitetesh si Ansambli i Valleve të qarkut Kukës, me 

vallet dhe kërcimet tradicionale të zonës së Kukësit, 

Hasit dhe Tropojës; ekspozitë vizatimesh, pikturash me 

tematikë Festen 28-29 nëntori; koncert me motive 

patriotike, banderolat, flamuj etj. 

2022 2024 

 Organizimi i festës së 16-prillit "Eksodi Kosovarëve". 

Eksodi Kosovar është kthyer në një traditë për qytetin e 

Kukësit, festimet në këtë datë janë të shumta si me 

koncerte, veshje tradicionale, simbole kombëtare, 

panaire etj. 

2022 2024 

 

Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Menaxhimi dhe 

administrimi i 

institucioneve 

kulturore-artistike, 

aseteve të 

trashëgimisë 

kulturore 

Pasurimi dhe 

gjallërimi i jetës 

kulturore, sportive 

dhe artistike  

Numri i 

aktiviteteve të 

kryera 

10 12 13 14 

5 7 7 8 

Ruajtja dhe 

promovimi i 

trashëgimisë 

kulturore të zonave 

të ndryshme të 

territorit të 

Bashkisë Kukës 

Pasurimi dhe 

gjallërimi i jetës 

kulturore nëpërmjet 

zhvillimit të 

aktiviteteve 

artistike dhe 

kulturore, përgjatë 

gjithë vitit 

Numri i 

pjesëmarrësve në 

aktivitet 

2000 2100 2200 2300 

3500 3600 3700 3800 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

Numri i stafit 
26 26 26 26 

Informacion Financiar Kultura dhe Rinia  
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Komente 
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Përmes programit të Kulturës synohet vënia në funksionim dhe mbështetja e strukturave 

kulturore si dhe organizimi dhe mbështetja e aktiviteteve/ngjarjeve kulturore në Bashkinë 

Kukës.  

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar përkatësisht me nga 

17 231 mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e përbëjnë shpenzimet për paga me vlerë 

12 366 mijë lekë, shpenzimet operative në vlerë 2 800 mijë lekë dhe sigurimet shoqerore në 

vlerë 2 065 mijë lekë ndërsa  

Për vitin 2023 totali i shpenzimeve eshtë parashikuar në vlerën 17 431 mijë lekë, ku 12 366 

mijë lekë janë parashikuar për paga, 3 000 mijë lekë për shpenzime operative dhe  2 065 

mijë lekë për sigurime shoqerore.  

Për vitin 2024 totali i shpenzimeve eshtë parashikuar në vlerën 17 710 mijë lekë, ku 12 564 

mijë lekë janë parashikuar për paga, 3 048 mijë lekë për shpenzime operative dhe 2 098 

mijë lekë për sigurime shoqerore. 

Në këtë program nuk janë parashikuar investime. 

 

3.14 Arsimi bazë dhe parashkollor 
Drejtoria e Arsimit parashkollor dhe parauniversitar; Drejtoria e Shërbimeve Publike 

 

 

Projekte/aktivitet të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

09121.O1.A1 

Shërbimi i mirëmbajtjes dhe lyerjes së ambienteve të 

shkollave. 

Përmirësimi i gjendjes ekzistuese duke krijuar kushte 

optimal për mbarëvajtjen e mësimit dhe institucioneve 

të tjera. 

2022 2024 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi mbështet arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë tëdisponueshme dhe duke 

mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke paguar rrogat për mësuesit parashkollorë. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

09121 

Administrimi dhe 

rregullimi i sistemit 

arsimor bazë dhe 

parashkollor në kopshte 

Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave 

shkollore 

09122 

Paga e edukatorëve të 

kopshteve dhe stafi 

mbështetës  

Mbulimi i pagave për mësuesit e 

kopshteve të fëmijëve dhe stafin 

mbështetës 
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09121.O1.A2 

Blerje dru zjarri për ngrohje për sistemin e arsimin 

parauniversitar dhe parashkollore. 

Ngrohja me dru zjarri realizohet sipas kërkesave të 

institucioneve të NjA-ve dhe institucioneve të qytetit 

Kukës; sasia e parashikuar është bërë mbi bazën e një 

kuote mujore që shkon mesatarisht 2.6-3 ms në muaj 

për një ambient mësimor të përshtatshëm; duke 

diferencuar sipas standardeve zonat me nivele të 

ndryshme të temperaturave. 

2022 2024 

09121.O1.A3 

Sigurimi i materialeve të pastrimit për higjienën e 

ambienteve të shkollave. 

Shërbimi i mirëmbajtjes dhe pastrimit të sipërfaqeve të 

shkollave realizohet nga buxheti i Bashkisë; të gjitha 

shkollat dhe kopshtet e Bashkisë Kukës furnizohen 

sipas një plani shpërndarje nga Drejtoria e 

Shërbimeve Publike; Me shtimin e ambienteve 

funksionale dhe rikonstruksionin e ambienteve 

shkollore duhet shikuar edhe shtimi i materialeve të 

pastrimit. 

2022 2024 

09121.O1.A4 

Sigurim i gazit të lëngshëm për ngrohje dhe gatim për 

sistemin e arsimit parashkollorë. 

Ngrohja me gaz të lëngshëm është realizuar sipas 

kërkesave të institucioneve të NjA-ve dhe 

institucioneve të qytetit Kukës për një periudhë 4-

mujore; ka kërkesa nga konsumatorët për pajisje me 

depozita të gazit të lëngshëm pasi ato që disponojnë 

janë pothuajse jashtë funksionit duke përbërë një 

rrezik për këto institucione. 

2022 2024 

09121.O1.A5 

Furnizim me energji elektrike, ujë dhe telefon për të 

gjitha shkollat në territorin e Bashkisë. 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe 

krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor 

të infrastrukturës së institucioneve arsimore në të 

gjithë territorin e Bashkisë. Problem mbeten objektet 

shkollore në NjA-të që nuk kanë kontrata me OSHEE. 

2022 2024 

09123.O1.A6 

Blerja e ushqimeve për kopshtet me drekë. 

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e 

zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit. Shkolla 

duhet ti mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë 

rezultate në mësime, të jenë të sigurta, të shëndetshëm 

dhe aktivë në jetën komunitare.  

2022 2024 

09121.O1.A7 

Blerja e materialeve të kancelarisë për sistemin e 

arsimit parauniversitar. 

Blerja dhe shpërndarja në bazë të një grafiku të 

materialeve të kancelarisë për kopshtet dhe çerdhet. 

Furnizimi me këto materiale është parashikuar të 

bëhet për shkolla të qytetit edhe të NjA-ve duke ruajtur 

si kriter kapacitetet e shkollave. 

2022 2024 
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09121.O2.A1 

Java Olimpike. 

Java Olimpike organizohet nga QKF Kukës me 

mbështetjen e Bashkisë Kukës për të gjithë nxënësit e 

Bashkisë në funksion të zhvillimit të aftësive fizike të 

nxënësve të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme. 

Aktiviteti zgjat 5 ditë (e hënë-e premte) gjate muajit 

prill, sipas udhëzimeve të Komitetit Olimpik Shqiptar. 

2022 2024 

09121.O2.A2 

Aktivitete të ndryshme arsimore. 

Organizimi i aktiviteteve të ndryshme arsimore nga 

QKF Kukës me mbështetjen e Bashkisë Kukës për të 

gjithë nxënësit e Bashkisë në funksion të zhvillimit të 

aftësive fizike të nxënësve të shkollave 9-vjeçare. 

2022 2024 

09121.O2.A3 

Aktivitete të ndryshme rekreative për fëmijët në 

nevojë. 

Aktiviteti i organizuar me fëmijë në nevojë duke qenë 

se pamundësia ekonomike i lë ato jashtë vëmendjes së 

edukimit dhe argëtimit. Ky kontingjent fëmijësh ka 

tendencë largimi nga shkolla dhe shkëputjes nga 

fëmijët e tjerë, dhe aktiviteti sjell progres në këto grupe 

sociale. Organizimi i lojërave sportive, koncerteve e 

recitimeve, konkurseve, ekskursione në vende 

historike, njohja e edukimit me te drejtat e fëmijëve 

është në qendër të projektit. 

2022 2024 

09121.O3.A1 

Festivali i këngës për fëmijë. 

Festivali është iniciativë e QKF në Kukës ku fëmijët 

shpalosin talentin e tyre duke kënduar këngët e reja të 

ardhura nga kompozitorë të ndryshëm; nëpërmjet 

Festivalit të Këngës për fëmijë përfshihen fëmijë të të 

gjitha shtresave shoqërore. 

2022 2024 

09121.O4.A1 

Mbrëmja tradicionale e Vitit të Ri për nxënësit e 

shkollave 9-vjeçare. 

Mbrëmja tradicionale e Vitit të Ri me mbështetjen e 

Bashkisë Kukës stimulon nxënësit e talentuar dhe 

fëmijët që zgjidhen nga shkollat dhe stafi i QKF. Kjo 

mbrëmje shërben si premierë e talenteve të humorit, 

këngës dhe baletit; stimulon bashkëpunimin me artistë 

të afirmuar, të cilët ftohen si mysafirë nderi; rrit 

interesin dhe pëlqyeshërinë dhe e bëjnë këtë aktivitet 

shumë argëtues. 

2022 2024 

09122.O1.A1 

Paga të personelit të kopshteve, arsimi parashkollor 

dhe arsimit baze. 

Veprimtaria synon menaxhimin me efikasitet të 

fondeve për arsimin dhe krijimi i mundësive për një 

zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së 

institucioneve arsimore në të gjithë territorin e 

Bashkisë. 

2022 2024 
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Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Mbështetja e 

veprimit 

administrativ 

dhe komunitar 

për të 

promovuar 

dhe mbrojtur 

qytetarët, duke 

u dhënë 

mundësi për 

formim 

kulturor e 

profesional, 

për t’u marrë 

me sport e 

argëtime, për 

t’u kujdesur 

për veten e 

mjedisin, për 

cilësi më të 

mirë të jetesës 

Rritja e 

efektivitetit të 

përdorimit të 

fondeve për 

arsimin bazë 

dhe 

parashkollor si 

dhe zhvillimi e 

shfrytëzimi 

cilësor i 

infrastrukturës 

së 

institucioneve 

arsimore në 

Bashkinë 

Kukës. 

Sipërfaqe të 

shkollave të 

mirëmbajtura 

dhe lyera gjatë 

vitit 

208,000 208,000 208,000 208,000 

m/st drurë të 

blera gjatë vitit 

për klasë 

3 3 3 3 

Numri i 

shkollave 

përfituese 

47 47 47 47 

litra gazë të 

siguruara gjatë 

vitit për kopshte 

dhe çerdhe 

833.3 833.3 833.3 833.3 

Numri i 

godinave që 

përfitojnë 

shërbimin 

98 98 98 98 

Numri i 

fëmijëve që 

përfitojnë 

435 435 435 435 

Numri i 

shkollave 

përfituese 

47 47 47 47 
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Rritja e cilësisë 

së jetës 

kulturore e 

sportive të 

bashkisë. 

Numri i 

fëmijëve 

pjesëmarrës  

400 410 440 470 

180 200 220 240 

80 100 120 140 

Zhvillimi i 

talenteve të 

reja në fushën 

e artit dhe 

kulturës si dhe 

pasurimi e 

gjallërimi i 

jetës kulturore 

e artistike 

Numri i 

fëmijëve 

pjesëmarrës 

100 120 140 160 

Promovimi i 

nxënësve të 

dalluar në 

mësime 

përmes 

aktiviteteve 

kulturore dhe 

argëtuese. 

Numri i 

fëmijëve 

pjesëmarrës 

430 450 470 480 

Menaxhimi 

me efikasitet i 

fondeve për 

arsimin dhe 

krijimi i 

mundësive për 

një zhvillim e 

shfrytëzim 

cilësor të 

infrastrukturës 

së 

institucioneve 

të arsimit bazë 

dhe 

parashkollorë 

në të gjithë 

territorin e 

bashkisë 

Rritja e 

efektivitetit të 

përdorimit të 

fondeve për 

arsimin bazë 

dhe 

parashkollorë 

Numri mesatar i 

fëmijëve për 

mësues/edukator 

në arsimin 

parashkollor 

11.2 11.2 11.2 11.2 
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor  1659 1694 1702 

Fëmijë në moshën 5-6 vjec   629 625 640 

Mësues në sistemin parashkollor  116 115 115 

Klasa në sistemin parashkollor  83 83 83 

Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)  5775 5860 5860 

Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)  572 585 585 

Klasa në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)  384 383 383 

Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij 

bazë 

 74 82 82 

Numri i stafit 152 152 152 152 

Numri i nxënësve në arsimin bazë dhe parashkollorë 1,707 1,707 1,707 1,707 

Numri i fëmijëve që përfitojnë ushqim në kopshte 435 435 435 435 
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Informacion Financiar: Arsimi bazë dhe parashkollor  

 

Përmes programit  Arsimi bazë dhe parashkollor synohet të mbështet arsimi bazë dhe 

parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke 

paguar rrogat për mësuesit parashkollorë. 

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar në vlerën 124 197 

mijë lekë, ku pjesën më të madhe të tyre e përbëjnë shpenzimet për paga me vlerë 105 198 

mijë lekë, sigurimet shoqërore me vlerë 17 592 mijë lekë dhe shpenzimet operative me vlere 

1 407 mijë lekë. Për vitin 2023, shpenzimet janë parashikuar në vlerën 116 087 mijë lekë, 

ku shpenzimet për paga vazhdojnë të zënë pjesën më të madhe në vlerën 97 514 mijë lekë 

dhe sigurimet shoqerore në vlerën 17 147 mijë lekë dhe shpenzimet operative me vlere 1 

425 mijë lekë. Ndërkohë totali i shpenzimeve për vitin 2024 është parashikuar në vlerën 117 

851 mijë lekë, ku shpenzimet për paga janë në vlerën 99 075 mijë leke, sigurimet shoqerore  

në vleren 17 334 mijë lekë dhe shpenzimet operative me vlere 1 442 mijë lekë. 

Në këtë program nuk janë parashikuar investime. 
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Të Përgjithshme 2017 2018 2019 2020 2021

Numri  i punonjësve të programit

Numri  i shkollave të arsimit bazë 78 77 76 75 75

Qytet 6 6 6 6 6

Njësi Administrative 72 71 70 69 69

Numri i fëmijëve në kopshte 1733 1658 1694 1616 1680

Qytet 795 793 870 872 895

Njësi Administrative 938 865 824 744 785

Numri i kopshteve 51 51 50 50 50

Qytet 7 7 7 7 7

Njësi Administrative 44 44 43 43 43

Numri i fëmijëve në çerdhe 100 102 103 103 110

Qytet 100 102 103 103 110

Njësi Administrative 0 0 0 0 0

Numri i çerdheve 3 3 3 3 3

Qytet 3 3 3 3 3

Njësi Administrative 0 0 0 0 0

Numri i fëmijëve në moshë shkollimi 668 648 629 561 580

Qytet 311 320 336 299 306

Njësi Administrative 357 328 293 262 274

Numri i fëmijëve në  shkollë 6495 6114 5866 5506 5538

Qytet 2771 2753 2763 2714 2723

Njësi Administrative 3724 3361 3103 2792 2815

Numri i fëmijëve për  klasë 15.7 16.1 15.3 14.6 14.7

Qytet 25.0 24.4 23.8 24.0 24.1

Njësi Administrative 12.3 12.6 11.6 10.6 10.7

Numri i nxënësve për  mësues 11.4 11.0 10.3 9.7 9.7

Qytet 16.3 15.8 15.0 14.8 14.9

Njësi Administrative 9.3 8.8 8.0 7.3 7.3

Mësues në sistemin parashkollor 96 96 103 119 119

Numri i klasave në sistemin parashkollor 80 78 83 84 84

Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 6495 6114 5866 5506 5538

Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 569 558 570 566 570

Numri i klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 414 380 384 378 377

Të Dhëna Bazë mbi Programin 09120 - Arsimi Bashkia Kukës
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3.15 Arsimi i mesëm 
Drejtoria e Arsimit parashkollor dhe parauniversitar; 

  

 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

09131.O1.A2 

Blerje dru zjarri për ngrohje për sistemin e arsimin 

parauniversitar dhe parashkollore. 

Ngrohja me dru zjarri realizohet sipas kërkesave të 

institucioneve të NjA-ve dhe institucioneve të qytetit 

Kukës; sasia e parashikuar është bërë mbi bazën e një 

kuote mujore që shkon mesatarisht 2.6-3 ms në muaj për 

një ambient mësimor të përshtatshëm; duke diferencuar 

sipas standardeve zonat me nivele të ndryshme të 

temperaturave. 

2022 2024 

09131.O1.A5 

Furnizim me energji elektrike, ujë dhe telefon për të 

gjitha shkollat në territorin e Bashkisë. 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe 

krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor 

të infrastrukturës së institucioneve arsimore të mesme 

në të gjithë territorin e Bashkisë.  

2022 2024 

09121.O1.A6 

Ofrimi i bursave për nxënësit. 

Veprimtaria synon shpërndarjen e bursave për 

studentët e viteve të para, pasi bursat shtetërore nuk 

mbulojnë nevojat e studenteve sipas planifikimit të Min. 

Arsimit. Janë planifikuar bursa për konviktorët në 

arsimin universitar dhe të mesëm, kopshte dhe çerdhe 

2022 2024 

09132.O1.A1 

Paga të personelit të arsimit të mesëm. 

Veprimtaria synon menaxhimin me efikasitet të fondeve 

për arsimin e mesëm dhe krijimi i mundësive për një 

zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së 

institucioneve arsimore në të gjithë territorin e 

Bashkisë. 

2022 2024 

 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi mbështet arsimin dytësor, duke siguruar dhe mirëmbajtur shkollat e mesme dhe duke 

paguar rrogat e stafit mbështetës. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

09131 

Administrimi dhe 

rregullimi i sistemit 

arsimor 

Ndërtim dhe mirëmbajtje  e 

strukturave shkollore 

09132 Pagat e stafit mbështetës Mbulim i pagave për stafin mbështetës 
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Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

T t+1 t+2 t+3 

Menaxhimi me 

efikasitet i 

fondeve për 

arsimin dhe 

krijimi i 

mundësive për një 

zhvillim e 

shfrytëzim cilësor 

të infrastrukturës 

së institucioneve 

të arsimit të 

mesëm në të gjithë 

territorin e 

bashkisë 

09131.O1 Rritja e 

efektivitetit të 

përdorimit të 

fondeve për arsimin 

e mesëm dhe 

zhvillimi e 

shfrytëzimi cilësor i 

infrastrukturës së 

institucioneve 

arsimore në 

Bashkinë Kukës 

m/st drurë të 

blera gjatë vitit 

për klasë 

3 3 3 3 

Numri i 

godinave që 

përfitojnë 

shërbim 

11 11 11 11 

Numri i 

nxënësve që 

përfitojnë bursë 

në raport me 

numrin e 

familjeve që 

përfitojnë 

ndihmë 

ekonomike 

0.013 0.014 0.014 0.015 

09132.O1 Mbulim i 

pagave për stafin 

mbështetës 

Numri i 

nxënësve për 

staf mbështetës 

në arsimin e 

mesëm 

74.4 74.4 74.4 74.4 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

Nxënës të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10-12)  1941 2050 2040 

Nxënës  që përfundojnë sistemin bazë (9 vjeçar)  760 780 770 

Mësues në sistemin e arsimit të mesëm   145 145 145 

Klasa në sistemin e arsimit të mesëm  81 81 81 

Nxënës të akomoduar në konvikte   94 101 120 

Dhoma në konvikte  102 102 102 

Numri godinave   2 2 2 

Numri i stafit mbështetës 31 31 31 31 

Numri i nxënësve që përfitojnë bursë 80 80 85 80 

Numri i nxënësve në arsimin e mesëm 2,305 2,305 2,305 2,305 
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Informacion Financiar:Arsimi parauniversitar dhe konvikti  
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Komente 

Programi i Arsimit Parauniversitar dhe konviktit synon të mbështes arsimin dytësor, duke 

siguruar dhe mirëmbajtur shkollat e mesme në të gjithë territorin e bashkisë si dhe dhe duke 

paguar rrogat e stafit mbështetës. Gjithashtu, përmes këtij programi, synohet menaxhimi me 

efikasitet i fondeve për arsimin e mesëm dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e 

shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve të arsimit të mesëm në të gjithë 

territorin e bashkisë. 

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar ne vlerën 24 776 

mijë lekë ku  pjesën më të madhe e zënë pagat me vlerë 14 979 mijë lekë, shpenzimet 

operative me vlerë  7 295 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore me vlerë 2 502 mijë lekë.  

Për vitin 2023 totali i shpenzimeve për këtë program është parashikuar ne vlerën 24 676 mijë 

lekë ku  pjesën më të madhe e zënë pagat me vlerë 16 136 mijë lekë, shpenzimet operative 

me vlerë  6 976 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore me vlerë 1 564 mijë lekë.  

Për vitin 2024 totali i shpenzimeve është parashikuar në vlerën 24 979 mijë lekë, ku 16 373 

mijë lekë janë pagat, 7 062 mijë lekë shpenzimet operative dhe 1 544 mijë lekë sigurimet 

shoqerore.  

Në këtë program nuk janë parashikuar  Investime. 

 

3.16 Sëmundje dhe paaftësi 

 
Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimeve Sociale 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi jep ndihmë në para ose në natyrë për personat e sëmurë apo të paaftë, për të 

kompensuar humbjen e të ardhurave nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar 

akomodimin e tyre dhe për të mbështetur integrimin e tyre në tregun e punës dhe në jetën 

shoqërore. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

 

Shërbime të kujdesit 

shoqëror për personat e 

sëmurë dhe të paaftë 

 Përfitime monetare ose në natyrë që 

zëvendësojnë plotësisht osepjesërisht 

humbjen e të ardhurave gjatë një paaftësie 

të përkohshme për të punuar për shkak të 

sëmundjes ose dëmtimit 

 Përfitime në natyrë, si asistencë për detyrat 

e përditshme për personat përkohësisht të 

paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose 

dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi 

transporti etj.) 

 Përfitime monetare ose në natyrë për 

personat që janë plotësisht ose pjesërisht të 

paaftë të merren me veprimtari ekonomike 

ose të bëjnë një jetë normale për shkak të 

një gjymtimi fizik ose mendor 

 Përfitime në natyrë, si strehim, mundësisht 

vakte ushqimiqë u jepen personave të paaftë 

në lokale të përshtatshme, ndihmë që u jepet 

personave të paaftë për t’i ndihmuar në 

detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, 

lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për 
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Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

10141.O1.A1 Hartimi i projekteve  PAK dhe Invalidë 

Përmirësimi i menaxhimit dhe i shpërndarjes së NE dhe 

PAK në kohë reale dhe në përputhje të plotë me ligjin; 

ulja e numrit të përfituesve që përfitojnë nga NE në 

mënyrë abuzive dhe rritja e numrit të familjeve që 

punojnë me punë në komunitet përmes skemës së NE. 

2022 2024 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

T t+1 t+2 t+3 

Përmirësimi i 

menaxhimit dhe i 

shpërndarjes së 

PAK në kohë 

reale dhe në 

përputhje të plotë 

me ligjin 

Mbështetja 

financiare e 

shtresave në nevojë 

përmes përfshirjes së 

tyre në projekte për 

NE dhe PAK 

 

Numri i 

individëve me 

paaftësi që 

përfitojnë pagese 

paaftësie 

3100 3110 3115 3120 

Diferenca në 

kohë midis 

derdhjes së 

pagesës PAK në 

llogarinë 

personale të 

përfituesit dhe 

afatit ligjor për 

pagesën PAK  

4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

Informacion Financiar: Paaftësia dhe kujdesi social  

personin që kujdeset për personin e paaftë, 

trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë 

për tënxitur rehabilitimin në punë dhe atë 

shoqëror të personave të paaftë, shërbime 

dhe përfitime të ndryshme dhënë personave 

të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari 

kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar 

apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit 

Administrim, vënie në funksionim ose 

mbështetje për skema të tilla të 

mbrojtjes shoqërore 
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Komente 

Përmes këtij programi synohet përmirësimi i menaxhimit dhe i shpërndarjes së PAK në kohë 

reale dhe në përputhje të plotë me ligjin.  

Totali i shpenzimeve per vitin 2022 pagesa e paaftësisë 335 000 mijë lekë, paga personeli     

2 168 mijë lekë dhe sigurime shoqërore 357 mijë lekë. 

Për vitin 2023 pagesa e paaftësisë 335 000 mijë lekë, paga personeli 2 166 mijë lekë dhe 

sigurime shoqërore 362 mijë lekë.  

Për vitin 2024 pagesa e paaftësisë 335 000 mijë lekë, paga personeli 2 193 mijë lekë dhe 

sigurime shoqërore 366 mijë lekë.  

Në këtë program nuk janë parashikuar shpenzime kapitale. 
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3.17 Familja dhe fëmijët (Çerdhet) 

 
Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimeve Sociale, Drejtoria e Arsimit parashkollor 

 

 

 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi ofron asistencë në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, 

fëmijët dhe personat e margjinalizuar. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

10431 
Kujdesi shoqëror për 

familjet dhe fëmijët 

 Përfitime në para dhe në natyrë për 

familjet që kanë fëmijë në vartësi 

 Përfitime në para, si pagesa për nëna 

me fëmijë, grante për lindje, 

përfitime për kujdes për prindërit, 

pagesa për fëmijët ose familjare, 

pagesa të tjera periodike apo të 

njëhershme për të mbështetur 

familjet ose për t’i ndihmuar ato të 

përballojnë kostot e nevojave 

specifike (për shembull, familjet me 

një prind të vetëm ose familjet me 

fëmijë të paaftë).Mbështetje të 

pjesshme për faturën e energjisë 

elektrike dhe konsumin e ujit dhe 

shërbimet sanitare 

 Përfitime në natyrë, si strehim dhe 

vakte ushqimi të dhëna për fëmijët 

parashkollorë gjatë ditës ose një 

pjesë të ditës 

 Ndihmë financiareasistencëpër 

pagesën e njëkujdestarejeqë 

kujdeset për fëmijët gjatë ditës 

 Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve 

dhe familjeve në mënyrë të 

përhershme (jetimore, familje 

kujdestare etj.) 

 Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi 

fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta 

 Shërbime dhe mallrat ë ndryshme 

dhënë familjeve, të rinjve ose 

fëmijëve (qendra pushimi ose 

zbavitjeje) 

Administrim, organizim ose mbështetje 

të skemave të tilla të mbrojtjes 

shoqërore 
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Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

10431.O2.A1 

Shërbimi i çerdheve. 

Në Bashkinë Kukës janë 3 çerdhe me 10 grupe 

fëmijësh.  

2022 2024 

 

 

Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Ofrimi i kujdesit 

shoqëror për 

familjet dhe 

fëmijët në 

Bashkinë Kukës 

Ndihmë financiare 

asistencë për pagesën 

e një kujdestareje që 

kujdeset për fëmijët 

gjatë ditës. 

Numri i fëmijëve 

për edukatorë 
2.2 2.2 2.2 2.2 

 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i edukatorëve 
42 42 42 42 

Numri i fëmijëve 
92 92 92 92 
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Informacion Financiar Familja dhe fëmijët (Çerdhet)  

 
Komente 

Familja dhe fëmijet (Çerdhet) 

Në këtë program është parashikuar ofrimi i ndihmës financiare për pagesën e një kujdestareje 

që kujdeset për fëmijët gjatë ditës. 

Totali i shpenzimeve për këtë program për vitin 2022 është parashikuar ne vlerën 20 649 

mijë lekë ku  pjesën më të madhe e zënë pagat me vlerë 17 694 mijë lekë dhe sigurimet 

shoqërore me vlerë 2 955 mijë lekë.  

Për vitin 2023 totali i shpenzimeve për këtë program është parashikuar ne vlerën 20 649 mijë 

lekë ku  pjesën më të madhe e zënë pagat me vlerë 17 694 mijë lekë dhe sigurimet shoqërore 

me vlerë 2 955 mijë lekë.  

Për vitin 2024 totali i shpenzimeve është parashikuar në vlerën 20 979 mijë lekë, ku 17 977 

mijë lekë janë pagat dhe 3 002 mijë lekë sigurimet shoqerore.  

Në këtë program nuk janë parashikuar shpenzime kapitale apo investime. 
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3.18 Strehimi social 
Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimeve Sociale 

 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

 Përmirësimi i kushteve të banimit. 

Përmirësimi i shërbimit ndaj shtresave vulnerabël. Çdo 

fëmijë, apo/dhe i rritur, si dhe familje duhet të ketë akses 

të barabartë dhe të përfitojnë nga një sistem funksional 

dhe gjithëpërfshirës të shërbimeve të përkujdesit 

shoqëror. Bazuar në parimin e decentralizimit, 

deinstitucionalizimit, synohet rritja me mbi 10% e 

numrit të përfituesve të shërbimeve komunitare dhe 

shërbimeve alternative sociale. 

2022 2024 

 

 

Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Rritja e numrit të 

përfituesve të 

shërbimeve 

komunitare dhe 

shërbimeve 

alternative sociale 

Ofrimi i shërbimit të 

strehimit për familjet 

e pastrehenë 

Bashkinë e Kukësit 

Numri i banesave 

sociale në raport 

me familjet e 

pastreha 

0 0.017 0.017 0.017 

 

 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi jep mbrojtje shoqërore për të lehtësuar strehimin e përshtatshëm për njerëzit në 

nevojë. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

 

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 
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Informacion Financiar: Strehimi social  

 
 

Komente 

Përmes programit të Strehimit Social synohet rritja e numrit të përfituesve të shërbimeve 

komunitare dhe shërbimeve alternative sociale 

Shpenzimet totale për këtë program janë parashikuar në vlerën 14 004 mijë lekë, 

respektivisht për  vitet 2022 dhe 2023, ku 12 000 mijë lekë parashikohen shpenzime për 

paga dhe 2 004 mijë lekë sigurime shoqërore.  

Ndërkohë për vitin 2024, totali i shpenzimeve është parashikuar në 14 228 mijë lekë, ku 12 

192 mijë lekë shkojnë për paga dhe 2 036 mijë lekë shkojnë për sigurime shoqërore .  

Në këtë program nuk janë parashikuar investime. 
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3.19 Kujdesi social 
 

Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimeve Sociale 

 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

 Hartimi i projekteve për Ndihme ekonomike. 

Bashkia Kukës përbëhet nga 15 NjA me rrethe 60,000 

banorë nga të cilët, në vitin 2021 rreth 5400 familje janë 

në skemë të NE (nga sistemi dhe nga 6%); skema 

funksionon në bazë të ligjit 9355 dt. 10.03.2015 si dhe 

të VKM nr. 787 dt. 14.12.2015, gjithashtu është në 

përputhje me strategjinë kombëtare të çështjeve sociale. 

2022 2024 

 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Përmirësimi i 

menaxhimit dhe i 

shpërndarjes së 

NE në kohë reale 

dhe në përputhje 

të plotë me ligjin; 

ulja e numrit të 

përfituesve që 

përfitojnë nga NE 

në mënyrë 

abuzive dhe rritja 

e numrit të 

familjeve që 

punojnë me punë 

në komunitet 

përmes skemës së 

NE 

Mbështetja 

financiare e 

shtresave në nevojë 

përmes përfshirjes 

së tyre në projekte 

për NE dhe PAK 

Numri i 

familjeve që 

përfitojnë nga 

ndihma 

ekonomike 

6,288 6,288 6,288 6,288 

 

 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Kontribut monetar si një mbështetje ekonomike dhe shërbime shoqërore për familjet dhe 

individët që nuk mund të arrijnë të ardhura minimale 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

 Asistencë 

shoqërore(Ndihmë 

ekonomike) 

Të ardhura në para për grupe të 

ndryshme familjesh dhe individësh në 

nevojë 
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3.20 Papunësia, strehimi social 
Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimeve Sociale 

 

Projekte/aktivitete të rëndësishme 

Veprimtaria Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

 

Nxitja e punësimit të të rinjve. 

Nxitja e punësimit të rinjve, vajza dhe djem përmes 

trajnimeve profesionale në fusha si trashëgimia 

kulturore, artizanati, agrobiznesi etj. 

2022 2024 

 

Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 

Programi ofron përfitime në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat 

e papunësuar; gjithashtu ai merr masa për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës 

dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta, të rrezikuara. 

Kodi i Programit Emri i Programit Përshkrimi i Programit 

10551 
Papunësi, edukim dhe 

trajnim profesional 

 Organizimin e shërbimeve në mbështetje të 

zhvillimit ekonomik vendor, si 

informacioni për bizneset, aktivitetet 

promovuese, vënia në dispozicion e aseteve 

publike 

 Përfitime në para dhe në natyrë për personat 

që janë të aftë për punë, tëdisponueshëm për 

punë, por janë të paaftë të gjejnë punësim të 

përshtatshëm 

 Pagesa për grupe tëshënjestruara në forcën 

e punës që marrin pjesë në skemat e 

trajnimit që kanë për qëllim të zhvillojnë 

potencialin e tyre për punësim, kompensime 

për humbje të punës, pagesa të tjera 

periodike apo të menjëhershme për të 

papunët, në veçanti për të papunët afatgjatë. 

 Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje 

dhe zhvendosje. 

 Trajnim profesional për personat pa punë 

ose ritrajnim për personat që rrezikojnë të 

humbin vendin e punës 

 Akomodim, ushqim ose veshje dhënë 

personave të papunë dhe familjeve të tyre 
Administrim dhe organizim ose 

mbështetje të skemave të tilla të 

mbrojtjes shoqërore 
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Gjithëpërfshirja, 

pjesëmarrja, krijimi i 

mundësive tё barabarta 

dhe mos diskriminimi 

për shkak tё aftësive 

ndryshe, gjinisë, 

origjinës, minoritetit 

etj. 

Nxitja e 

punësimit të 

rinjve, vajza dhe 

djem përmes 

trajnimeve 

profesionale në 

fusha të 

ndryshme. 

% e të rinjve dhe 

të papunëve të 

përfshirë në 

trajnime 

 

30 30 30 60 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit 5 5 5 5 

 

Informacion Financiar Papunësia (Ndihma Ekonomike)  

 
Komente 

Përmes programit të Ndihmës Ekonomike dhe Papunësisë synohet përmirësimi i menaxhimit dhe 

i shpërndarjes së NE në kohë reale dhe në përputhje të plotë me ligjin; ulja e numrit të përfituesve 

që përfitojnë nga NE në mënyrë abuzive dhe rritja e numrit të familjeve që punojnë me punë në 

komunitet përmes skemës së NE. 

Per vitin 2022 pagesa e Ndihmës Ekonomike 335 000 mijë lekë. 

Për vitin 2023 pagesa e Ndihmës Ekonomike 343 000 mijë lekë. 

Për vitin 2024 pagesa e Ndihmës Ekonomike 352 000 mijë lekë.  
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4. BUXHETI VJETOR  

  

Buxheti vjetor për Bashkinë Kukës. 

Informacioni mbi Buxhetin Vjetor duhej të prezantohej në Seksionin 4, të dokumentit të PBA-së në një 

format standard. Formati standard do të zbatohet në dokumentet e PBA-së në të gjitha Bashkitë. Në 

udhëzimin e Ministrisë Financave është thënë se këto formate standarde për prezantimin e Buxhetit 

Vjetor do të vihen në dispozicion në Korrik si pjesë e udhëzimit plotësues të përgatitjes së PBA-së. 

Udhëzimi Plotësues i PBA-së do të përfshijë gjithashtu procedurat që do të përdoren për përgatitjen e 

Buxhetit Vjetor dhe për prezantimin e informacionit të Buxhetit Vjetor në këtë dokument të PBA-së. 

Udhëzimi plotësues nr.20 datë 09.07.2021 ardhur me shkresën nr.12425/1 datë 09.07.2021 nuk e ka 

formatin standard të buxhetit vjetor, kështu që buxheti vjetor 2022 do të respektojë të gjitha formatet e 

përdorura për PBA 2022-2024 të Bashkisë Kukës (vetëm për vitin 2022). 

 

5. SHTOJCAT       

Detyrimet e prapambetura 

“Gjendje normale financiare”, është rasti kur stoku i detyrimeve financiare është nën 15% të 

shpenzimeve buxhetore të miratuara, dhe që janë në një afat nën 60 ditë kalendarike (30 ditë 

për procedurat e aprovimit në njësinë shpenzuese dhe 30 ditë për procedurat e miratimit e 

procesimit të pagesës në degën e thesarit). 

Sipas ligjit nr. 68, datë 27.04.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, janë katër nivele 

të ndryshme të rasteve të vështirësive financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore: Probleme 

financiare; Vështirësia financiare; Vështirësia serioze financiare; Paaftësia paguese. Bashkia 

Kukës aktualisht ndodhet në nivelin e parë të këtyre rasteve në vështirësi financiare.  

Bashkia Kukës me shkresën nr.2255 datë 31.05.2021 ka dërguar në Ministrinë e Financës dhe 

Buxhetit “Raportin e vetëvlerësimit për situatën e gjendjes financiare për periudhën Janar - 

Prill 2020” të Bashkisë Kukës, “Planin për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, për 

periudhën afatmesme 2021-2023” dhe “Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Bashkisë Kukës”. 

Si pjesë e raportit të masave që do të ndërmerren për daljen nga gjendja e njësisë me probleme 

financiare, duhet të përgatitet edhe një plan implementimi dhe zbatimi i cili i dërgohet edhe 

Këshillit të Bashlkisë Kukës.  

Hartimi dhe zbatimi i masave të ndërmarra për shlyerjen e detyrimeve financiare duhet të 

përshtatet dhe rregullohet me ciklin e përgatitjes dhe planifikimit buxhetor afatmesëm në nivel 

vendor. 

Masat e Bashkisë për rritjen e të ardhurave, shkurtimet në shpenzime duhet të hartohen me një 

afat kohor mujor dhe me persona përgjegjës. Këshilli i Bashkisë do të jetë në gjendje të 

kontrollojë dhe monitorojë instrumentet e propozuara të menaxhimit të problemeve financiare 

vendore.  

Kryetari i Bashkisë Kukës duhet ti propozojë këshillit ndryshim të planit të masave, në rast se 

plani i miratuar nuk është duke u realizuar sipas parashkimit.  

Në rast se është e domosdoshme që për të dalë nga gjendja e problemeve financiare duhet të 

rishikohet buxheti i miratuar, me propozim nga Kryetari i Bashkisë dhe miratim nga ana e 

Këshillit.  

Më poshtë po paraqesim skanimet e raportimit periodik katërmujor që bën Bashkia Kukës në 

Ministrinë e Financave dhe Buxhetit. 
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Regjistri i aktiveve për vitin 2020 
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Ministria e Financës dhe Ekonomisë me shkresën nr.10877 Prot datë 18.06.2021”Dërgohen 

mendimet mbi Programin Buxhetor Afatmesëm 2022-2024” ka dhënë rekomandimet e saj në 

lidhje me përfshirjen e të gjithë drejtuesve të Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, garantimin 

e standardit aktual të shërbimeve për shkak të Pandemisë Covid-19, përmirësimit gradual të 

treguesve fiskal e buxhetor (të ardhurat dhe shpenzimet), në draftin final të pasqyrohen 

detyrimet e prapambetura dhe masat e marra për likujdimin e tyre dhe shmangien e detyrimeve 

të reja. 

 

Ju informojmë se për periudhën nga Tetori deri në muajin Dhjetor 2021, Bashkia Kukës eshte 

marre me finalizimin e dokumentit të PBA-së, së bashku me FPT (Instrumentin e Planifikimit 

Financiar), hartimin e Buxhetit Vjetor, si dhe plotësimin e rekomandimeve. Gjatë kësaj faze, 

eshte diskutuar me GMS-ne për një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet 

e Këshillit të Bashkisë Kukës dhe dokumentat paraprakë të PBA-së 2022-2024. Projekt buxheti 

Vjetor 2022  është viti i parë i  Programit Buxhetor Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të 

Bashkisë për miratim në formatin standard (siç përcaktohet në Udhëzimin Plotësues të PBA-

së nr.20 datë 09.07.2021).  

 

Gjithashtu ju informojmë se versioni përfundimtar i dokumentit të PBA-së 2022-2024 

(përfshirë Buxhetin Vjetor 2022) do të publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë 

përmes faqes së internetit të Bashkisë Kukës. 

 

Faleminderit për mirëkuptimin. 

Drejtori 

Maliq IMERAJ 

 


