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Fjalor shpjegues 
 
Taksat e ndara  
Janë taksa kombëtare që mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me 
bashkitë 
 
Tasat vendore 
Janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat paguhen sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të 
Këshillit Bashkiak 
 
Tarifat vendore  
Janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga bashkia 
 
Transfertat e kushtëzuara  
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur vetëm për projekte të 
veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë 
 
Transfertat e pakushtëzuara  
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur pa kushte, pa interes 
dhe pa të drejtë kthimi 
 
Transfertat specifike 
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për t’u përdorur vetëm për 
funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë 
 
Trashëgimi nga viti kaluar 
Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar dhe 
mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa destinacion. 
Varësisht nga kjo ato mund të përdoren gjatë vitit korent me destinacion të përcaktuar (për ato projekte 
apo zëra buxhetor specifik për të cilat janë angazhuar gjatë vitit të kaluar por nuk kanë arritur të 
shpenzohen) apo pa destinacion (për çfarëdo zëri apo projekti buxhetor). 
 

Nocione dhe mënyra e llogaritjes së disa treguesve të përdorur në këtë raport 

Tregues të performancës së programeve buxhetore. Ndryshe treguesit e performancës së shërbimeve 

që ofron bashkia për komunitetin e saj. Tregojnë se çfarëështë realizuar me fondet buxhetore të 

buxhetit të bashkisë (qofshin ato nga burimet e saj të financimit apo nga QQ) si përshembull: zgjerimi i 

rrjetit rrugor, bërja funksionale e kanaleve kulluese apo vaditëse, shtimi i fondit pyjor apo kullosor, rritja 

e frekuentimit të nxënësve në institucionet e arsimit bazë dhe atij parashkollor etj. 

 
Shenja të përdorura në raport dhe leximi i tyre 

 
 

 

E njëjta situatë 

Përmirësim Përkeqësim 

Nuk ka informacion 
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Zhvillimet kryesore gjatë vitit 2021 
 

Bashkia Elbasan 

Bashkia Elbasan arriti të mbyllë me sukses një vit ende të vështirë ku pasojat e pandemisë botërore nuk 

ishin të lehta. Ekonomia vendore në të gjithë sektorët përveç bujqësisë ka pësuar rënie. Më së shumti 

efektin e pandemisë e kanë ndjerë biznet e vogla kryesisht ato deri në 5 milionë lekë xhiro në vit. 

Shërbimet edhe pse nën ndikimin e rënies së volumit të xhiros duke u krahasuar me vitin 2020, kur 

pothuajse u mbyllën totalisht njësitë e bar-restoranteve, e rimorën disi veten në vitin 2021. Bizneset e 

mëdha kanë pasur një efekt negativ disi më të amortizuar. Në tërësi bizneset pësuan rënie në prodhim e 

shërbime e për rrjedhojë rënien e fitimit të cilat çuan në rënien e të ardhurave nga taksat dhe tarifat 

vendore që mbledh bashkia për bizneset e shërbimeve. Bashkia karakterizohet nga prodhimi industrial 

dhe bujqësor sektor të prekur më disi pak nga pandemia, kjo reflektohet në faktin që të ardhurat nga 

taksat, tarifat dhe gjithë burimet e vendore të bashkisë kanë rënë lehtësisht krahasuar me vitin 2020.  

Rritjen më të madhe e kanë pasur të ardhurat nga taksat e ndara dhe tarifat vendore duke reflektuar këtu 

punën e mirë të bërë nga bashkia për grumbullimin e tarifave vendore. 

Buxheti i bashkisë në fund të vitit 2021 rezulton të ketë alokuar rreth 8% më pak fonde sesa një vit më 

parë duke shtuar reflektuar kështu rënien në projektet e financuara nga qeveria qendrore, të cilat kanë 

qënë të larta përgjatë tre viteve të fundit për bashkinë Belsh. 

Përgjatë vitit 2021 financat e bashkisë janë karakterizuar nga:  

 Ulja e fondeve për investime me rreth 9% kundrejt një viti më parë 

 Mbështetje me shërbime sociale duke zënë një peshë nga më të lartat në buxhetin e bashkisë 

 Ruajtjen e numrit të personelit të bashkisë  

 Rritja e peshës së të ardhurave të veta në totalin e burimeve të financimit të bashkisë. 

 

Ekzekutimi i buxhetit ka arritur të përdorë të gjitha të burimet e financimit, duke arritur eficiencë në 

përdorimin e tyre në kohë sipas planifikimit buxhetor. 
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Burimet e Financimit 
 

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (000 Lekë) 
 

 

FAKT 2019 FAKT 2020 FAKT 2021 PLAN 2021 
REALIZIMI 

në % 

4,006,346 4,348,516 4,265,792 4,862,758 88% 

       

Kategoria Burimi buxhetor 
Fakt  
2018 

Fakt  
2019 

Fakt  
2020 

Plan  
2020 

Fakt Vs Plan 
2020 në % 

TË ARDHURA 
NGA BURIMET E 

VETA 

Të ardhura nga taksat 
lokale 

                 
344,627  

                 
334,919  

              
292,758  

              
669,845  44% 

Të ardhura nga taksat e 
ndara                    69,631  

                 
100,036  

              
141,727  

                
90,546  157% 

Të ardhura nga tarifa 
vendore 

                 
340,280  

                 
318,903  

              
353,612  

              
462,830  76% 

Të ardhurat e tjera 
                   47,051  

                   
56,237  

                
64,599  

              
103,101  63% 

 Huamarrje                       
1,476  

                             
0   

                   
1,556  

                
90,374  2% 

TË ARDHURA 
NGA BUXHETI 

QENDROR 

Transferta e pakushtëzuar                  
673,776  

                 
695,697  

              
710,089  

              
710,089  100% 

Transferta e kushtëzuar 
             1,837,339  

             
2,201,297  

          
1,981,574  

          
2,016,096  98% 

 Trasferta pakushtëzuar 
sektoriale 

                 
418,118  

                 
418,637  

              
461,087  

              
461,087  100% 

 Trashëgimi nga viti i 
shkuar  

                 
274,048  

                 
222,790  

              
258,790  

              
258,790  100% 

    

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Bashkia vazhdon të këtë një financim që varet nga 
transfertat e qeverisë qendrore. Të ardhurat nga 
burimet e veta të financimit janë ende modeste. 
Burimet e financimit u karakterizuan nga: 

 Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë ranë 
me 2% kundrejt vitit 2020; 

 Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë u 
rritën në total me 5% kundrejt një viti si 
rrjedhojë e gati trefishimit të taksave të ndara 

 Pesha e të ardhurave nga burimet e veta u rrit 
në tërësinë e burimeve të financimit 

 Kontributi i qeverisë është rritur për fondet e 
pakushtëzuara dhe ulur për projekte specifike 
investimesh. 

 

Figura 1. Pesha e burimit të financimit në totalin e të ardhurave të bashkisë 

20%

73%

7%

Fakt 2019

Total të ardhura nga burimet e veta
Total të ardhura nga QQ
Trashëgimi nga viti i shkuar

19%

76%

5%

Fakt 2020
20%

74%

6%

Fakt 2021
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Shpenzimet buxhetore 
 

SHPENZIMET SIPAS 
PROGRAMIT  

(Në mijë Lekë) 

FAKT2019 FAKT 2020 FAKT 2021 PLAN 2021 REALIZIMI NË % 

3,775,601 4,088,917 3,940,119 4,862,757 81% 

 

 

 
Dy fjalë mbi shpenzimet 

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 shënuan rënie kundrejt vitit 2020 me rreth 4%, duke reflektuar 

kështu rënien e fondeve të qeverisë qendrore për investime, ndërkohë që realizimi i tyre kundrejt planit 

të vitit 2021 ishte rreth 81%, ose një mosrealizim prej 19% i planit fillestar të bashkisë si rrjedhojë e 

investimeve për projektin e rrjetit rrugor i cili për arsye objektive pati vonesa. Bashkia ofron një numër 

të madh shërbimesh për popullatën duke filluar nga administrimi i pyjeve dhe kullotave e deri tek 

shërbimet e kujdesit social. Peshën më të madhe të financimit nga buxheti i bashkisë e zënë shërbimet 

e mëposhtme për të cilat bashkia raporton më poshtë edhe në lidhje me performancën e shërbimeve 

të ofruara nga ato. Kryesisht realizim 100% të planit e kanë shërbimet që kanë  një financim pothuajse 

tërësor nga transfertat e qeverisë qendrore si për shërbimet e kujdesit social. 
 

 Administrimi i bashkisë  

 Kujdesi social për Familjet 

 Arsimi bazë përfshirë parashkollorin 

 Shërbime publike vendore 

 Rrjeti rrugor rural 

 Menaxhimi i mbetjeve 

 Ndriçim rrugësh 
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Investimet 
 

INVESTIMET SIPAS PROGRAMEVE 
/Shërbimeve (Në mijë Lekë) 

 

FAKT 2019 FAKT 2020 FAKT 2021 PLAN 2021 
REALIZIMI 
2020 në % 

624,323 419,333 245,864 653,233 38% 

       

 

3,151,278 

3,669,584 

3,694,255 

4,197,524 

624,323 

419,333 

245,864 

653,233 

 -  500,000  1,000,000  1,500,000  2,000,000  2,500,000  3,000,000  3,500,000  4,000,000  4,500,000

Fakt 2019

Fakt 2020

Fakt 2021

Plan 2021

Shpenzimet sipas natyrës ekonomike

Investime Korrente

Dy fjalë mbi realizimin e investimeve 

Bashkia ka investuar për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 246 milionë Lekë. Kundrejt 
vitit 2020 investimet kanë rënë me rreth 41%, për rrjedhojë edhe kontributi i tyre në buxhet është 
zvogëluar. Ndërkohë që realizimi i investimeve për vitin 2021 kundrejt planit është në masën 38% për 
shkak të projekteve në infrastrukturën rrugore një pjesë e madhe e të cilave ishin planifikuar me fonde 
nga Qeveria Qendrore. 
 
Investimet e bashkisë gjatë vitit 2021 tregojnë se: 

 Investimet zënë në fund të vitit 2021 rreth 6% të buxhetit të bashkisë një peshë fare modeste në 

totalin e shpenzimeve të bashkisë kjo për shkak se bashkia Elbasan pothuajse gjysmën e buxhetit 

të saj e alokon për shërbime sociale për familjet dhe fëmijët si edhe shtresat e marxhinalizuara e 

për rrjedhojë paratë shkojnë për shpenzime korente për këtë arsye më së shumti. 

Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: pyjet dhe kullotat, rrugët, 

trasnportin publik; rrjetin vaditës dhe kullues; përmirësimin e tregjeve etj.   
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Administrimi i bashkisë 
 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 9% 78% 

 

 

Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi: korente dhe investim 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 
(ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar) 

22 -14 -1 0 

 

Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit 
kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në 
%) 

2.5 0.8 4.9 0.0 

 

Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve 
kundrejt numrit total të personave të trajuar 
(mesatarisht ditë trajnimi për person në vit) 

0.1  0.5 0.2 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Ditë trajnimi në total 18  25 25 

Numri total i personave të trajnuar 155.0  53 165 

 
 
 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Numri total i punonjësve të bashkisë 1,412 1,423 1,437 1,437 

Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë 358 415 451 316 

Numri total i punonjësve në njësitë shpenzuese 1,054 1,008 986 1,121 

Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit 35 11 71 0 

Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 25 11 10 10 

Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë Në mijë 
lekë 

260,322 251,430 243,950 284,150 

Shpenzime operative Në mijë lekë 82,545 78,923 93,216 19,376 

Shpenzime për investime Në mijë lekë 20,161 11,094 7,230 19,375 

 
 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Rritja e kapaciteteve të administratës 

dhe qëndrueshmërisë së saj për të 

ofruar shërbime më të mira për 

komunitetin 

  

 338,604 
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INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 
Realizimi në 

% 

 
20,161 11,094 7,231 19,376 37% Administrimi i bashkisë 

Ne mije Leke 
      

Emërtimi i Projektit 
Fakt  

2019 
Fakt 2020 

Fakt  

2021 
Plan  

2021 
Realizimi në % 

Blerje automjete per Inspektoriatet 
  6,754 7,000 

98% 

Blerje pajisje per rilevim topografik   0 3,999 0% 

Blerje pajisje teknologjie dhe informacioni  4,000 0 3,599 0% 

Blerje pajisje zyre   357 380 100% 

Ndertimi faqe ëeb   120 120 100% 

Supervizim  Punime ndertimi godina e Bashkise   0 4,278 0% 

 

 

 

 

 

 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuar shpenzime për shërbimet mbështetëse për kryetarin e bashkisë, këshillin 
bashkiak, mbajtjen dhe përditësimin e informacionit, komunikimin me publikun dhe ofrimin e 
funksioneve të parashikuara me ligj nga administrata e bashkisë në masën 78% të planit 2021. Bashkia 
shpenzon rreth 10% të buxhetit për administratën. Në këtë program regjistrohen punonjësit, 
shpenzimet për ta dhe investime që kanë të bëjnë edhe me shërbime të tjera të cilat nuk janë 
regjistruar si funksione më vehte të bashkisë. Investimet për administratën kanë qenë të pakta gjatë 
vitit 2021 duke reflektuar kështu prioritetet e tjera që ka pasur gjatë këtij viti përshkak të përmetit 
dhe pandemisë. Performanca e administratës së bashkisë gjatë vitit 2021 tregon se: 

 Është përmirësuar respektimit i kuadrit ligjor dhe rregulloret e administratës. Janë marrë më pak 
masa disiplinore për punonjësit e bashkisë; 

 Janë rritur kapacitetet profesionale të administratë. Janë ofruar trajnime edhe pse në kushte 
pandemie për personelin e bashkisë. Është rritur numri mesatar i ditëve të trajnimit për një 
punonjës të bashkisë. 

 Është rritur numri i personave që kanë lëvizur nga puna duke ulur qëndrueshmërinë e 

administratës. 
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Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 
 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 49% 98% 

 

 

Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara: korente dhe investime 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 Familjeve ne nevoje te mbeshtetura (Ndryshimi 
vjetor në numer) 40 160  320 

 Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë perfituar 
nga sherbimet e shërbimit social  (Ndryshimi vjetor 
në numer) 

7 13  30 

 

Fëmijë që kanë përfituar nga shërbimi në qendra 
sociale dhe rezidenciale (Ndryshimi vjetor në 
numer) 

25 -75 0 150 

 Gra viktima të dhunës në familjet të trajtuara me 
mbështetje (Ndryshimi vjetor në numer) 33 -19  90 

 
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale 
(Ndryshimi vjetor në numër) 0 0 0 0 

 
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit   
(Ndryshimi vjetor në numer) 0 0 0 0 

 Shpenzimet per ushqim kundrejt totalit te numrit 
te personave te shërbyer ne qendrat sociale 
(rezidenciale; ditore). Mije Lekë ushqim për person 
te shërbyer  në qendrat sociale dhe rezidenciale 

20,702   13,837 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Fëmijë të sherbyer 75   150 

Fëmijë të shërbyer në Qendra ditore     

Fëmijë të shërbyer në Qendra rezidenciale 290 450  320 

Familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetura nga bashkia 22 35  30 

Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes nga bashkia 91 72  90 

Viktima të dhumës në familje dhe / ose viktima të trafikuar të 
mbështetura nga bashkia 

    

Fëmijë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe     

Fëmijë në kopshte 75   250 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Bashkia në harmoni me politikat 

kombëtare zhvillon programe për 

mbështetjen e familjeve dhe fëmijëve 

në nevojë. 

  

 1,944,605 
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Fëmijë në çerdhe     

Kopshte dhe çerdheve funksionale     

Kopshte     

Çerdhe  4 4 4 

Numri personave të mbështetur me ndihmë ekonomike   5,044 5,900 

 

INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 
Realizimi në 

% 

 
1,350 451 1,141 1,360 84% Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 
Fakt  

2019 
Fakt 2020 

Fakt  

2021 
Plan  

2021 
Realizimi në % 

Supervizim,RiparimiI ures metalike kembesore prane qendres 
komunitare Rome( Financim I keshillit te europes projekti " 
ROMACTED" Promovimi I qeverisjes se mire dhe fuqizimi I 
romeve ne nivel lokal) 

  75 75 100% 

Blerje ene guzhine ( tenxhere me presion  150 racione)   80 80 100% 

Blerje kompjutera, fotokopje printer, etj   120 120 100% 

Blerje kondicionere   188 220 85% 

Blerje krevate komodina, dollape per cerdhet   150 150 100% 

Blerje moket per çerdhet.   273 300 91% 

Blerje pajisje elektroshtepijake   78 80 98% 

Blerje stufa profesionale me gaz, me 4 vatra (cope 3), per 
çerdhet 

  178 300 59% 

Të dhëna Fakti 2018 Fakti 2019 Fakt 2020 Plani 2020 

Shpenzimet për ushqim në qendrat sociale për fëmijë 
Në mijë lekë 

1,552 2,019  2,075 

 

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për famijet dhe fëmijët në nevojë 

sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve, në masën 98% kundrejt planit 2021. 

Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi rreth 49 të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit 

tregon se bashkia ka vazhduar si edhe rritur mbështetjen për familjet dhe fëmijët në nevojë si : 

 Familje dhe fëmijë në nevojë 

 Fëmijë pa kujdes prindëror 

 Fëmijë në qendra ditore 

 Gra dhe fëmijë viktima të dhunës 

 Fëmijët e shërbyer në çerdhe dhe kopshte  

 Bashkia Elbasan është një bashki sociale ajo shpenzon pothuajse gjysmën e buxhetit të saj për 

shërbime sociale për familjet dhe fëmijët pa llogaritur këtu shërbime sociale për personat e sëmurë 

dhe strehimin social. Kjo duket edhe në seriozitetin që bashkia tregon duke hartuar një buxhet 

nëpërmjes përfshirjes së komunitetit për të dhënë mendim në lidhje me prioritetet e tij si edhe 

hartimin e një plani social të cilin e monitoron seriozisht në zbatimin e tij. 
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Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 
 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 10% 80% 

 

 

Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor: korente dhe investime 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin 
parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 
në moshën 3-6 vjeç (në %) 

90 70 70 70 

 

Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës 
mësimor (Raporti numrit të mësuesve kundrejt 
numrit total të nxënësve në arsimin bazë) 

  11  

 
Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti 
numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të 
klasave në arsimin bazë) 

    

 

Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit 
bazë kundrejt numrit total të institucioneve të 
arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë 
Lekë/institucion) 

2,855 3,165 3,019 3,763 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor 184 183 184 184 

Numri klasave funksionale në sistemin  arsimor bazë 
(arsimi 9 vjeçar) 

    

Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë 137 137 137 137 

 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Mirëarsimimi i popullatës 

nëpërmjet rritjes së 

frekuentimit të fëmijëve në 

sistemin arsimor parashkollor 

dhe atë bazë. 

  

 413,555 



13 

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec 3,891 3,838 3,922 4,300 

Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç 4,325 5,518 7,846  

Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç   325  

Mësues në sistemin parashkollor 226 224 226 226 

Mësues në sistemin  arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)   1,228  

Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)   13,411  

Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë Në mijë 
lekë 

391,080 433,626 413,555 515,478 

 

 

 

 

 

 

 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuar shpenzime për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore 

të sistemit arsimor 9 vjeçar dhe atij parashkollor si edhe pagesën e edukatoreve të kopshteve, dhe 

punonjësve mbështetës të shkollave 9 vjeçare, mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes 

mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave, në masën 80% të planit 2021. Buxheti financon edhe 

mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të edukatoreve dhe mësuesve. Investimet të vogla në fonde 

kanë pasur realizim të vogël për shkak të rifokusimit në prioritetet e bashkisë përgjatë vitit 2021, 

ndërkohë që investimet e kryera përgjatë viteve të kaluara bëjnë që të shfrytëzohen ambientet e 

përmirësuar për të rritur cilësinë e shërbimit në shkollat 9 vjecare të bashkisë. Bashkia shpenzon për 

financimin e këtij shërbimi rreth 10% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 

tregon se: 

 Është ruajtur niveli i frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë; 

 Është ulur norma mesatare nxënës në klasë dhe nxënës për mësues; 

 Është ruajtur i njëjti nivel i kostos mesatare të një institucioni arsimor duke ruajtur efiçiencën e 

përdorimit të parasë publike për këtë shërbim 

 Investimet e realizuara përgjatë viteve si edhe ato në vitin 2021 synojnë përmirësimin e kushteve 

të punës së mësuesve dhe nxënësve. Investimet u realizuan në masën 67% të planit. Ku vlen të 

përmendet rehabilitimi i disa shkollave publike si në qytet (Jorgji Dilo; Xhaferr Hakani) ashtu edhe 

në njësitë administrative: Paper Sollak, Mengel.  

 Është rritur siguria pranë institucioneve arsimore për të parandaluar elemente të krimit, dhe janë 

vendosur kamera sigurie pranë ambienteve të shkollave publike të bashkisë. 
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INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 
Realizimi në 

% 

 
2,407 11,476 1,203 1,203 67% Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 

Ne mije Leke 
      

Emërtimi i Projektit Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Realizimi në % 

Kolaudim,Rikonstruksion i pjesshem i shkolles 9-vjecare 
Mengel 

  0 2 
 

Blerje kaldaje me pellet  per ngrohje ( 2 cope) 
  0 1,070 

0% 

Blerje kompjutera 
  144 147 

100% 

Blerje kondicioner per magazinen ushqimore   0 185 0% 

Blerje krevate, dollap, komodina per kopeshtet.   601 602 100% 

Blerje lavapjata profesionale inoksi me rafte (cope 2)   156 156 100% 

Blerje pajisje elektroshtepiake per kopeshtet.   250 280 89% 

Investime   0 4,030 0% 

Lidhje te reja energjie, uji, kontaktore etj.   64 100 64% 

Rikonstruksion i plote + shtese 3 kat dhe palester te 
shkolles 9-vjecare Jorgji Dilo(bashkfin, me fzhr 50%) 

  37,312 43,202 86% 

Rikonstruksion ne objektet arsimore  ,Bashkia 
Elbasan.+sup.+kolaudim 

  0 9,160 0% 

Rikonstruksion ne objektet arsimore.   5,470 5,470 100% 

Supervizim ndertim 4 Mjedise Sportive (kontrata baze)   0 40 0% 

Supervizim ndertim shkolla 9-vjecare Paper Sollak ( ish 
Komuna Paper) 

  0 15 0% 

Supervizim Ndertim shkolle e re 9 vjecare "Xhaferr 
Hakani" NSHU (dif kontrate 2006) 

  0 740 0% 
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Shërbime publike vendore 
 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 5% 75% 

 

 

Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbime publike vendore: korente dhe investime 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 

 
Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt 
sipërfaqes totale të bashkisë (në %) 

0 0 0 733 

 
Rrënjë pemë dekorative fondi i pemëve në 
hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në numër) 4,041 860 1,800 1,800 

 Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të 
varrezave (Ndryshimi vjetor në %)     

 Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit 
të të ardhurave nga tarifat vendore (në %) 8 9 8 8 

 
Trotuare (Ndryshimi vjetor në km linear) 

70 0 120 100 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Rrënjë pemë të mbjella në vit 4,041 860 1,800 1,800 

Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë     

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Sipërfaqe totale e gjelbër publike në Km2   6,400 6,400 

Sipërfaqe totale e bashkisë në Km2 873 873 873 873 

Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë 14,041 14,901  17,541 

Trotuare në km linear 264 264 384 364 

Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit Në mijë lekë 27,722 27,351 28,499 36,000 

Të ardhurat nga tarifat vendore Në mijë lekë 340,280 318,903 353,612 462,830 

Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike Në 
mijë lekë 

 16,683  1,000 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i shërbimeve publike 

vendore për gjithë komunitetin e saj 

qoftë në qytet apo njësitë 

administrative. 

  

 185,224 
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INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 
Fakt  
2020 

Fakt 2021 Plan 2021 
Realizimi në 

% 

 
205,972 49,397 22,402 34,843 64% Shërbime publike vendore 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Realizimi në % 

Blerje elemente dekori per festa   3,600 3,600 100% 

F.vendosje  stola  per Lulishte   876 3,000 29% 

investime per projektin Giz   689 689 100% 

Kolaudim Rikualifikimi urban Parku Qendror Rinia   0 356 0% 

Pajisje me kamera sigurie e objekteve arsimore dhe 
institucioneve publike ,ne varesi te bashkise(gjithsej  
kontrata,131768399, me financim 2018-2020 , diference 
kontrate 

  9,000 14,874 61% 

Rehabilitim i sheshit para pallatit 108/1(lulishte midis 
rrugeve Q.Stafa,dhe unazes perendimore)+ sup.+kolaudim 

  0 4,058 0% 

Rehabilitimi urban i lulishtes te " 
Kristoforidhi"+sup.+kolaudim 

  2,718 2,746 99% 

Rivitalizim i Lulishtes "Kozma Naska",Lagjja "Kongresi i 
Elbasanit.dif.kontrate 

  2,804 2,805 100% 

Supervizim Rikualifikimi urban Parku Qendror Rinia   2,715 2,715 100% 

 

 

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit 

Bashkia ka shpenzuar fonde për shërbimet publike të cilat përfshijnë gjelbërimin e hapësirave publike, 

shtimin dhe përmirësimin e trotuareve, mirëmbajtjen e varrezave publike në masën 75% të planit 

2021. Bashkia alokon rreth 5% të buxhetit të saj për këto shërbime. Performanca e këtij shërbimi 

tregon se: 

 Është shtuar fondi i pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjenteve publike të gjelbëruara nga 

bashkia. 

 Është ruajtur dhe mirëmbajtur sipërfaqet e gjelbërta publike nën administrimin e bashkisë. 

Investimet e kryera kanë përmirësuar lulishetet e qytetit si: Parku qendror Rinia; Lulishtja Kozma 

Naska, Kristoforidhi, Kongresi Elbasanit, Qemal Stafa etj. 

 Mirëmbajtur varrezat publike në cdo njësi administrative të saj duke shtuar edhe sipërfaqe të reja. 
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Rrjeti rrugor rural 
 

Realizimi faktik 
2020 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2020 

 
 3% 32% 

 

 

Figura 8: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korente dhe investime 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 Raporti i rrugeve te asfaltuara ndaj totalit te 
rrugeve (te asfaltuara, cakull etj) ne % 

0 0   

 Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear) 
11 15  0 

 Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor në km 
linear) 10 10  0 

 

Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit 
(ndryshimi vjetor në km linear) 0 0 0 0 

 
Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi 
vjetor në km linear) 

0 0 0 0 

 

Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor në 
km linear) 2 4 3.04  

 
Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi 
vjetor në km linear) 0 0 0 0 

 

Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor 
kundrejt rrjetit rrugor në Mije Lekë për 1 km 
rrugë rurale 

0 0 0  

 Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor 
kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km 
rrugë rurale + urbane 

20,685 7,790   

 Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor 
kundrejt rrjetit rrugor në Mije Lekë për 1 km 
rrugë urbane 

    

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal, 

nëpërmjet përmirësimit të rrjetit 

rrugor 

  

 136,884 
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Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Km rrugë të mirëmbajtura në vit     

Rrugë rurale të mirëmbajtura     

Rrugë urbane të mirëmbajtura     

Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me cakull) në 
vit 

    

Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara     

Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara     

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / 
inventari rrugëve) 

11 26 29.04 29.04 

Rrjeti rrugor rural 10 20 20 20 

Rrjeti rrugor urban 2 6 9.04 9.04 

Numri aksidenteve rrugore (këmbësorë + automjete)     

Numri i aksidenteve të automjeteve     

Numri i aksidenteve të këmbësorëve     

Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor 
në mijë Lekë 

229,064 201,752 136,884 428,236 

Shpenzime për menaxhimin e rrjetin rural   63,680  

Shpenzime për menaxhimin e rrjetin urban     

 

 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuar shpenzime për mirëmbajtjen e gjithë rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane 

apo rurale të saj në masën 32% të planit 2021 në një vlerë prej mbi 136 milionë Lekë ku investimet 

përfaqësojnë rreth 50% të tyre. Bashkia shpenzon rreth 3% të buxhetit të saj për këtë shërbim. 

Investimet e rëndësishme në rrjetin rrugor kanë çuar në përmirësimin e performancës së këtij 

shërbimi i cili tregon se: 

 Janë ulur aksidentet rrugore; 

 Është mirëmbajtur i gjithë rrjeti rrugor, qoftë urban apo rural i bashkisë. Gjatë vitit 2021 është 

përmirësuar rrjeti në rrugët: Ali Caushi, Syrja Dylgjeri, 11 Nëntori, Skënderbej, Shpëtim Arapi në 

Elbasan dhe në njësitë administrative:  Gjergjan, Shirgjan, Paper, Tregan, Shushice, Zavaline, 

Labinot  Mal, Bradashesh, Funar. 

 Është ulur (pothuajse përgjysmuar) kosto mesatare e 1 km linear rrugë të mirëmbajtur, duke 

përmirësuar kështu efiçiencën e përdorimit të parasë publike 

 Është zgjeruar rrjeti rrugor me mbi 3 km në zonën urbane të bashkisë. 
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INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 
Realizimi në 

% 

 
165,448 130,422 63,679 345,100 18% Rrjeti rrugor rural 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 
Plan  

2021 
Realizimi në % 

Kolaudim vendosje semafore tek kryqezimi ALPHA BANK (me 
rrugen 'Q.Stafa") 

  0 14 0% 

 Rikonstruksion i rruges "Ali Caushi" Sheshet e pallat,108/3, 
108/4,108/5,108/6,108/7,108/8,108/9,108/11,108/12, 
referimi i ri ne harte 115,103,28,26,10,8,4,2 rruga "Ali 
Caushi"Lagja "Syrja Dylgjeri" 

  3,007 3,020 100% 

Garanci punimi sist.asf. Rruget e brendshme Kusarth-
Karakullak  

  0 175 0% 

Asfaltim rruga " Shpetim Arapi" dhe sheshet e pallateve 
580/15,580/16,580/17,580/19,580/30 Lagj.11 Nentori 

  0 31,954 0% 

Blerje  fadrome  niveluese me zinxhire   5,333 5,333 100% 

Blerje pajisje elektronike   100 100 100% 

Blerje sinjalistike horizontale dhe vertikale rrugore   0 3,000 0% 

F.Vendosje Barriera rrugore mbrojtese   0 3,000 0% 

F.Vendosje  pistona hidraulike (bllokues rruge ) 
  1,200 1,249 96% 

F.Vendosje  sinjalistike  horizontale dhe vertikale rrugore. 
  4,507 4,507 100% 

Kolaudim Sistemim Asfaltim rruga Rinia (FZHR 2016) 
  0 160 0% 

Kolaudim" Rikonstruksion dhe adoptim  mjediseve te Q.Kult. 
Te femijeve ne qender rinore(obj finac.buxheti shtetit) 

  47 47 100% 

Ndertim  vepra arti  (ura  + mure mbajtese + n/kalime ) ne  
rruge rurale + komunale ne Njesite  Administrative (Gjergjan, 
Shirgjan, Paper, Tregan, Shushice, Zavaline, Labinot  Mal, 
Bradashesh, Funar) 

  12,634 12,673 100% 

Rehabilitim i sheshit urban ne lindje te rruges "Iliaz Kosova", 
tek xhamia Fushe Mbret, Lagj. "Skenderbej" 

  0 11,366 0% 

Rikonstruksion dhe nderhyrje ne linjen KUZ dhe ndertim i 
sheshit te parkimit te varrezave publike   

  0 37,000 0% 

Rikonstruksion dhe rimodelimi urban per rrethrrotullimin e 
kryqezimit tek Lulet, ne intersektimin e rrugeve" Qemal 
Stafa"me unazen perendimore" Zogu i pare" dhe autostrada 
Elbasan-Metalurgji" 

  0 2,870 0% 

Rikonstruksion i gjendjes ekzistuese I rruges " kisha  shen 
thanasi" ne lagjen " Aqif Pasha" 

  9,418 9,480 99% 

Rikonstruksion i rruges "Abdyl Kajanaku", Lagjia "Brigada 17 
Sulmuese" 

  0 11,119 0% 

Rikonstruksion I rrugeve "Ymer Stringa"+rruga "Mithat 
Stringa"+ rruga Ismail Haxhimusaj" dhe sheshet e pallateve 
579, 579/3, 579/4, 579/5, 580/1  

  0 5,995 0% 

Rikonstruksion i shesheve te pallateve 650,651,652,653, ne 
lagj."Partizani" Njesia Admin. Nr.4 

  0 30,642 0% 

Rikonstruksioni dhe rimodelimi urban per rrethrrotullimin e 
kryqezimit te posta+sup.+kolaudim 

  0 4,645 0% 

Rivitalizim Urban ne nxitje te turizmit te zones se Gjinarit"   0 6,000 0% 

Shpronesime   1,556 123,074 1% 

Shpronesime bime arrash drufrutore (ish Komuna 
Bradashesh) 

  0 125 0% 
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Shtrim pllaka trotuari sheshi i Komunes Paper (detyrime ish 
komunat) 

  0 50 0% 

Sistemim asfaltim rruga  "Jani Maçolli"   10,496 10,496 100% 

Sistemim i rruges kryesore te kishes se "Shen Thanasit", fshati 
shelcan, Nj.Adm.Shushice 

  15,000 26,558 56% 

Supervizim "Sistemim Asfaltim rruga Rinia   0 36 0% 

Supervizim ndertim konstruksion rruga Shkembi i Caprazit 
Pajune  

  0 30 0% 

Supervizim" Rikonstruksion dhe adoptim i mjediseve te 
Q.Kult. Te femijeve ne qender rinore 

  382 382 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menaxhimi i mbetjeve 
 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 3% 76% 

 

 

 

Figura 9: Kategoritë e shpenzimeve për programin Menaxhimi i mbetjeve: 
korente dhe investime 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i mjedisit duke 

mirëmenaxhuar mbetjet urbane për të 

mbrojtur shëndetin e popullatës dhe 

krijuar kushte më të mira për 

shëndetin e popullatës. 

  

 124,836 
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Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt 
sasisë totale të mbetejve të menaxhuar (Mijë 
Lekë për 1 tonë mbetje) 

3,084 3,279 5,354 5,979 

 

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të 
mbetjeve urbane në qytet  dhe 
Nj.Administrative (Ndryshimi vjetor në herë) 

0 0 0 0 

 
Raporti i Popullatës së mbuluar me shërbim 
kundrejt totalit të popullatës (në %) 93 93 93 93 

 
Raporti i territorit të mbuluar me shërbim 
kundrejt totalit të territorit në % 37 37 37 37 

 
Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin 
kundrejt shumës së faturuar nga klientët (në %)  85 100 100 

 

Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt 
shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit 
të mbetjeve (në %) 

131 140 106 90 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të 
mbetjeve urbane (mesatare Qytet + NjA) 

5 5 5 5 

Frekuenca në Qytet 7 7 7 7 

Frekuenca në Njësitë administrative 3 3 3 3 

Popullsia e mbuluar me shërbim 128,318 128,318 142,000 134,628 

Popullsia e mbuluar me shërbim në Njësitë 
administrative 

  32,000 55,925 

Popullsia e mbuluar me shërbim në Qytet   110,000 78,703 

Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + 
transferuar + trajtuar) 

35,261 27,596 23,316 27,596 

Sasia e mbetjeve në Njësitë administrative   5,600  

Sasia e mbetjeve në Qytet   17,760  

Sipërfaqe e mbuluar me shërbim   1  

Sipërfaqe e pastruar në vit (km2)     

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Sipërfaqe totale e bashkisë 873 873 873 873 

Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të 
mbetjeve Në mijë lekë 

108,746 90,476 124,835 165,005 

Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve Në mijë 
lekë 

142,363 126,575 132,406 148,900 

Nga bizneset 108,675   130,397 

Nga familjet 33,688   33,600 

Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë 141,714 141,714 212,711 141,714 

Popullsia në Njësitë administrative 63,011 63,011 81,996 63,011 

Popullsia në Qytet 78,703 78,703 130,715 78,703 

Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të 
mbetjeve Në  mijë lekë 

 148,900 132,406 148,900 
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INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 
Fakt  
2020 

Fakt 2021 Plan 2021 
Realizimi në 

% 

 
5,700 5,306 9,746 25,033 39% Menaxhimi i mbetjeve 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Realizimi në % 

Blerje kazane mbetje urbane   9,480 11,300 84% 

Blerje mjete teknologjike per pastrim   0 10,000 0% 

F.Vendosje minikosha per hedhje mbeturinash ne lulishte   266 1,000 27% 

Struktura mbrojtese te kazaneve te mbetjeve urbane ne 
qytet 

  0 2,700 0% 

Supervizim "pastrim nga mbetjet urbane perroi I Kushes  
(ish Komuna Bradashesh) 

  0 33 0% 

 

 

 

 

 

 

 

Dy fjalë për performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuar shpenzime për  grumbullimin, transferimin dhe trajtimin e mbetjeve urbane në 

qytet dhe njësitë administrative si edhe pastrimin e rrugëve në pjesën urbane të bashkisë në masën 

76% të planit buxhetor për vitin 2021.  Bashkia shpenzon rreth 3% të buxhetit për këtë shërbim. 

Performanca e shërbimit tregon se: 

 Është ruajtur frekuenca e tërheqjes së mbetjeve nga kazanat e grumbullimit që ka vendosur 

bashkia, 1 herë në ditë në zonën urbane dhe 3 herë në javë në zonën rurale; 

 Bashkia aktualisht mbulon rreth 93% të popullatës me shërbim ku në zonën urbane mbulohet 

tërësisht popullata me shërbim. 

 Bashkia ka rritur grumbullimin e të ardhurave nga tarifa e shërbimit të pastrimit të qytetit duke 

arritur një normë arkëtimi e cila është 100% e faturimit ndërkohë që të ardhurat nga tarifa 

tejkalojnë koston e shërbimit. Kjo  është arsyeja pse bashkia po investon për të përmirësuar 

infrastrukturën e grumbullimit të mbetjeve si kazana 1.1 m3 dhe kamionë teknologjik.  

 Gjithashtu për të rritur kujdesin ndaj shëndetit bashkia ka realizuar ndërtimin e mureve të ulët 

përreth kazanave grumbullues të mbetjeve për të mos lejuar  përhapjen e mbetjeve nëpër rrugë 

dhe aksesin e kafshëve në to. 
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Ndriçim rrugësh 
 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 3% 77% 

 

 

 

Figura 10: Kategoritë e shpenzimeve për programin Furnizimi me ujë: korente dhe investime 

 

 

 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim Në Km2 386.6 386.6 386.6 386.6 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Rritja e sigurisë në komunitetit duke 

përmirësuar ndricimin e hapësirave 

publike. 

  

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 
Raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt 
totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në %) 

44.3 44.3 
44.3 44.3 

 

Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus 
investime  për ndricimin e hapesirave publike) 
kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar (Mijë Lekë 
të shpenzuara për 1 kilometer katror hapësirë 
publike të ndriçuar) 

264 291 277.0 361.2 

 

Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave 
publike kundrejt totalit të shpenzimeve të 
bashkisë për mbulimin me ndriçim të hapësirave 
publike (raporti në %) 

35.0 38.6 42.3 46.5 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Shpenzime për ndriçimin e hapësirave publike Në mijë 
lekë 

101,897 112,664 107,087 139,639 

 107,087 
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INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 
Realizimi në 

% 

 
8,791 6,140 15,115 17,726 85% Ndriçim rrugësh 

Ne mije Leke 
      

Emërtimi i Projektit Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 
Plan  

2021 
Realizimi në % 

Blerje ndriçues  led  me  dy krahe  (krahë me dy koka)   1,401 1,401 100% 

Blerje ndriçues me gjithë krahë   10,845 10,845 100% 

Blerje ndricuesa kabëll shtylla ndricimi   941 1,200 78% 

Blerje Shtylla  druri te  trajtuara  me prajmer    834 834 100% 

Blerje shtylla per linjat elektrike   1,031 1,031 100% 

Blerje shtylla xingato    0 415 0% 

Lidhje te reja  energjie 
  63 2,000 3% 

 

Sipërfaqe publike e bashkisë (total sipërfaqe)  Në Km2 873 873 873 873 

Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave 
publike  Në mijë lekë 

35,614 43,436 45,334 65,000 

 

 

 

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuar shpenzime për ndricimin e hapësirave publike në të gjithë bashkinë në masën 

77% të planit 2021.  Bashkia shpenzon rreth 3% të buxhetit të saj për ndricimin publik. 

Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 tregon se është rezlizuar: 

 Ndricimi i të njëjtës sipërfaqe publike si edhe në vitet e kaluara por përmriësimi i cilësisë së 

ndricimit. Pranë llixhave është shtuar një sipërfaqe prej 6 km linear me shtylla të ndicimit LED 

 Rritja e të ardhurave nga tarifa e ndricimit duke përmirësuar mbulimin e kostos së ndricimit publik 

nga të ardhurat e këtij shërbimi. 

  Ulur kosto e ndricimit të 1km2 hapësirë publike. 

 


