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HYRJE 
 

Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA), mbështetet në ligjin nr. 9936, datë 

26.06.2008 për “Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe në 

Udhëzimet e Ministrisë së Financave për përgatitjen e buxhetit vendor. Përgatitja e 

buxhetit vjetor është pjesë përbërëse e procesit të përgatitjes së PBA-së, kështu buxheti 

vjetor është viti  i parë i PBA-së. 

 

Programi Buxhetor Afatmesëm i Bashkisë së Tiranës është hartuar në bazë të programeve 

të zhvillimit të qytetit, të cilat lidhen me funksionet respektive të pushtetit vendor të 

përcaktuara në kuadrin ligjor. Objektivat e çdo programi janë përcaktuar nga Njësitë 

Shpenzuese të përfshira, në përputhje me funksionet dhe qëllimet përkatëse. 

 

Baza mbi të cilën janë përcaktuar sektorët parësorë të zhvillimit dhe identifikimit të 

prioriteteve të shpërndarjes së burimeve për periudhën 2016-2018 janë kërkesat e 

qytetarëve, të shprehura përmes diskutimeve publike me qytetarët e të 24 njësive 

administrative dhe programi qeverisës i Kryetarit të Bashkisë për vitet 2015-2019.  

 

Ky projekt-buxhet bazohet në vizionin tonë për Tiranën e së ardhmes, e cila para së 

gjithash duhet të jetë një qytet i jetueshëm, me infrastrukturë moderne e transport publik 

cilësor, me shërbime efikase e cilësore, me mundësi investimi për sipërmarrësit, me një 

jetë kulturore të larmishme e me hapësira të dedikuara për fëmijët, të moshuarit, 

këmbësorët e çiklistët. Ne besojmë se nën qytetin e keqmenaxhuar për 4 vite me rradhë, 

fshihet një potencial i jashtëzakonshëm ekonomik, social e kulturor. Mundësitë e arritjes 

së këtij potenciali për zhvillim bëhën edhe më të mëdha me ndarjen e re territoriale, e cila 

duke e zgjeruar Tiranën me 13 njësi të reja, do t’i japë qytetit hapësirë për të marrë frymë 

e për t’u zhvilluar edhe më tej.  

 

Buxheti afatmesëm 2016-2018 parashikon investime në projekte të mëdha si Zgjatimi i 

Bulevardit të Tiranës, Unaza e Madhe, Pazari i Ri, Parku Zoologjik dhe Terminali i 

Autobuzëve.  

 

Një nga risitë më të mëdha që do të sjellë viti i ardhshëm do të jetë edhe Plani i 

Përgjithshëm Vendor – Tirana 2030, i cili do të përcaktojë se si do të duket Tirana e së 

ardhmes. Në ndryshim nga planet vendore të mëparshme, ky plan nuk do të bazohet vetëm 

mbi proceset e zhvillimit të qëndrueshëm urban, por do të trajtojë edhe çështjet e 

transportit dhe lëvizshmërisë, zhvillimin ekonomik, infrastrukturën, menaxhimin e aseteve 

natyrore dhe ringritjn sociale.  
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KAPITULLI  I PROCESI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM DHE ROLI I TIJ 
 

 

Hartimi i PBA-së përbën një proces shumë të rëndësishëm për Bashkinë e Tiranës, pasi ky 

dokument siguron mekanizmat e nevojshme përmes të cilave, objektivat prioritare të 

identifikuara në Programin e Bashkisë së Tiranës dhe në dokumentat e tjerë strategjikë, të 

integrohen sa më mirë në procesin buxhetor. Rol domethënës në hartimin e kësaj PBA-je 

kanë luajtur edhe qytetarët e Tiranës, të cilët në kuadër të takimeve “Buxheti me 

pjesëmarrje” kanë shprehur prioritetet e tyre për shpenzimet publike.  

 

 

Objektivat e Programit Buxhetor Afatmesëm: 

 

a. Përmirësimi i menaxhimit të shpenzimeve publike dhe rritja e efiçencës së 

përdorimit të fondeve buxhetore, është objektivi parësor i PBA-së, në funksion të 

të cilit, angazhimi dhe mbështetja serioze e me përgjegjësi të lartë e të gjitha 

njësive pjesëmarrëse në PBA, mbetet thelbësore për ecurinë e suksesshme të këtij 

procesi. 

 

b. Sigurimi i një shpërndarjeje dhe përdorimi efektiv dhe efiçent i burimeve është 

objektivi nëpërmjet të cilit synohet të arrihet: 

 Një kuadër i qëndrueshëm planifikimi afatmesëm, brenda të cilit të 

planifikohen buxhetet vjetore, 

 Forcimi i lidhjes mes programeve politike të Bashkisë dhe alokimit të 

burimeve. 

 

 

Qëllimet e Programit Buxhetor Afatmesëm: 

 

 Krijimi i një lidhjeje të drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve politike, të shprehura në 

programin politik të Bashkisë së Tiranës, dhe prioriteteve në shpenzime me qëllim 

shpërndarjen efektive të burimeve në dispozicion; 

 Zgjerimi i vizionit të procesit të buxhetimit duke synuar që programet e 

shpenzimeve të planifikohen në një  periudhë afatmesme (3-vjeçare); 

 Një parashikim më i mirë buxhetor, mbështetur në objektiva dhe prioritete të 

vendosura për një periudhë tre vjeçare, për të gjitha programet e shpenzimeve; 

 Inkurajimi i efektivitetit, efiçencës dhe ekonomisë në kryerjen e shpenzimeve 

publike dhe alokimin e burimeve; 

 Forcimi i disiplinës fiskale duke mundësuar që shpenzimet publike të planifikohen 

brenda një kuadri realist makroekonomik dhe fiskal. 

 

 

Roli i Programit Buxhetor Afatmesëm: 

 

Programi Buxhetor Afatmesëm është një instrument për rishikimin e politikës, i cili synon 

integrimin e programit të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës për mandatin 2015-2019, në 

politika vendore dhe konkretizimin e tyre në plane shpenzimesh. 
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Ky dokument synon të informojë Këshillin Bashkiak të Tiranës dhe publikun e gjerë 

lidhur me planet afatmesme të shpenzimeve të Bashkisë, të cilat do të çojnë në arritjen e 

objektivave të programit të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës.  

 

Dokumenti synon t’i japë mundësinë Këshillit Bashkiak, si organ vendimmarrës, për të 

zhvilluar një kuadër të qartë burimesh në periudhë afatmesme që do të shërbejë si bazë për 

planifikimin e shpenzimeve korrente dhe kapitale të Bashkisë. 

 

Ky program iu shërben gjithashtu Njësive Shpenzuese pasi mundëson përcaktimin në 

mënyrë të qartë prej tyre të politikave dhe programeve për çdo aktivitet, për të përcaktuar 

kostot dhe prioritetet e tyre brenda kontekstit të burimeve të disponueshme, në mënyrë që 

burimet financiare të mund të alokohen tek programet prioritare në periudhën afatmesme. 

 

Ky proces synon parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve aktuale, si një mjet që 

përkthen qëllimet dhe objektivat strategjike në synime financiare, duke prezantuar 

politikat fiskale dhe financiare të Bashkisë së Tiranës.  

 

Gjithashtu, parashikimi i të ardhurave e shpenzimeve dhe përcaktimi i fondeve afatmesme 

në dispozicion për investime, krijojnë mundësinë për vlerësimin e aftësive kredimarrëse të 

Bashkisë së Tiranës, dhe lejon në këtë mënyrë përdorimin e një instrumenti alternativ për 

rritjen e investimeve kapitale, të financuar nga burime të jashtme dhe të brendshme, në 

funksion të përmirësimit të infrastrukturës dhe shërbimeve në dobi të komunitetit. 

 

Struktura e përgjithshme e Programit Buxhetor Afatmesëm: 

 

PBA-ja është hartuar në bazë të programeve, ku çdo program lidhet me një funksion të 

veçantë të pushtetit vendor, brenda të cilit janë përfshirë një ose më shumë Njësi 

Shpenzuese, në përputhje me funksionet dhe qëllimet përkatëse. Dokumenti i PBA-së, 

prezanton me detaje qëllimet, objektivat dhe produktet për çdo program. PBA-ja është 

hartuar për të gjitha programet e Bashkisë dhe është fokusuar në programet prioritare, të 

cilat janë shprehje e kërkesave dhe nevojave të komunitetit. 

 

Për çdo program janë parashikuar të gjitha shpenzimet që do të shërbejnë për realizimin e 

objektivave të tij, sipas llojit dhe Njësive Shpenzuese. 

 

Shpenzimet: 

 

a. Shpenzimet korrente (paga, sigurime, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes, 

interesa), 

b. Shpenzimet kapitale. 

 

Njësitë Shpenzuese: 

 

a. Aparati i Administratës së Bashkisë të Tiranës, 

b. Institucionet e varësisë. 
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KAPITULLI  II  PRIORITETET AFATMESME 2016-2018 
 

Prioritetet afatmesme të reflektuara në PBA 2016-2018 mbështeten në kërkesat e 

qytetarëve të Tiranës dhe në Programin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës për mandatin 

2015-2019.  

 

 

  PPrriioorriitteetteett  ee  PPrrooggrraammiitt  BBuuxxhheettoorr  AAffaattmmeessëëmm::  

 

Objektiviti themelor i PBA-së do të jetë kthimi i Tiranës në një qytet të jetueshëm. Ky 

objektiv do të realizohet përmes mbrojtjes së mjedisit dhe reduktimit të ndotjes, garantimit 

të cilësisë në tregjet publike dhe rritjes së sigurisë në rrugë e në objektet shkollore; 

përmirësimit të kushteve në çerdhe, kopshte e shkolla dhe ofrimit të shërbimeve sociale 

cilësore; meremetimit të infrastrukturës rrugore, përmirësimit të transportit publik, 

lehtësimit të trafikut dhe zgjidhjes së problemit të parkimit; fuqizimit të rinisë dhe 

shtresave të tjera, rigjallërimit të jetës kulturore dhe masivizimit të sporteve; nxitjes së të 

bërit biznes, rritjes së punësimit dhe zhvillimit të ekonomisë rurale dhe turizmit. 

 

Shtyllat kryesore në të cilat është mbështetur hartimi i buxhetit afatmesëm do të jenë 

pikërisht këto synime: 

 

 Zhvillimi ekonomik i qytetit dhe nxitja e punësimit e sipërmarrjes; 

 Ofrimi i shërbimeve cilësore; 

 Eleminimi i mësimit me dy turne; 

 Përmirësimi i infrastrukturës dhe transportit; 

 Garantimi i pastërtisë dhe reduktimi i ndotjes; 

 Rigjallërimi i jetës kulturore dhe sportive; 

 Ndërtimi i veprave të mëdha publike. 

 

 

  PPrroojjeekkttee  SSttrraatteeggjjiikkee::  

  

Me mbështetjen e donatorëve dhe partnerëve të rëndësishëm, Bashkia e Tiranës do të 

realizojë një sërë veprash të mëdha të infrastrukturës së qytetit. Disa nga këto projekte 

janë: 

  

1. Bulevardi Verior dhe Rehabilitimi i Lumit të Tiranës; 

Zgjatimi i Bulevardit drejt veriut do të hapë një zonë të re prej 885 ha për 

zhvillimin dhe rigjenerimin urban, duke e kthyer zonën veriore të Tiranës nga 

një zone kryesisht informale në një nga zonat më të urbanizuara të qytetit. Ky 

projekt, përveç se do krijojë hapësira të reja për zhvillim dhe shërbime, do t’u 

ofrojë banorëve të Tiranës një park qendror si edhe akses më të lehtë në lumin e 

Tiranës dhe zonën e gjerlbër përreth tij.  

 

2. Terminali i Transportit Publik Tiranë;  

Ndërtimi i këtij terminali, i cili integron transportin urban me atë inter-urban, do 

të normalizojë më në fund situatën e transportit në Tiranë, duke sjellë lehtësi për 

udhëtarët, dhe do të ketë një ndikim të ndjeshëm edhe në reduktimin e trafikut. I 

ndërtuar në një sipërfaqe prej 85,000 m2, ky terminal do të mbuljë gjithë 
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trafikun inter-urban të Shqipërisë veriore, perëndimore dhe jug-perëndimore, që 

përbën 75% të fluksit të udhëtarëve në Tiranë.  

 

3. Sheshi Skënderbej; 

Realizimi i këtij projekti do t’ua kthejë sheshin Skënderbej qytetarëve, duke e 

kthyer atë në një zonë të përhershme pedonale. Projekti do të nisë me ndërtimin 

e unazës së vogël, e cila do të zgjidhë problemin e trafikut që mund të krijojë 

bllokimi i sheshit për automobilat, e më pas do të nisin investimet që do ta 

kthejnë sheshin në një nga zonat kryesore të rekreacionit në Tiranë.  

 

4. Parku i Madh i Tiranës; 

Ky projekt ka për do të ketë si synim parësor ruajtjen e Parkut të Liqenit dhe 

përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese duke rehabilituar shtigjet dhe rrugicat, 

duke shtuar korsi vrapi e korsi biçikletash e, gjithashtu, duke i pajisur ato me 

ndriçim. Gjithashtu, projekti do të synojë rigjererimin e folrës së parkut, 

krijimin e ambienteve të reja rekreacionale dhe pastrimin e liqenit.  

 

5. Kopështi Zoologjik; 

Projekti për rehabilitimin e kopështit zoologjik do ta shndërrojë kopështin e 

vetëm të kësaj natyre në Shqipëri në një park zoologjik të standarteve më të larta 

për fëmijët dhe familjet. Numri i  kafshëve do të pasurohet edhe më tej dhe këto 

kafshë do të mbahen në mjedise të hapura që rikrijojnë një habitat sa më të 

ngjashëm me habitatin e tyre natyror.  

 

6. Menaxhimi dhe trajtimi i mbetjeve në partneritet publik- privat. 

Ky projekt ka si qëllimin themelor zgjidhjen e problemit të mbingarkimit me 

mbetje të landfillit të Sharrës.  Projekti synon hapjen e qelizave të reja të 

grumbullimit të mbetjeve në territore të reja në zonën e Sharrës si edhe 

rivendosjen në funksionim të impiantit të trajtimit të gazrave.  

 

 

  NNddëërrhhyyrrjjeett  nnëë  iinnffrraassttrruukkttuurrëënn  ee  qqyytteettiitt::  

  

1. Rrugët dhe Transporti Publik 

 

Investimet brenda këtij programi do të kthejnë në normalitet infrastrukturën rrugore, duke 

aplikuar standartet më të larta, në gjithë territorin e Bashkisë Tiranë dhe do të përbëjnë 

40% të buxhetit të investimeve të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2016 - 2018.  

 

Gjatë vitit 2016 do të riparohen 48,000 m2 të infrastrukturës ekzistuese, me një mesatare 

prej 2,000 m2 për çdo njësi administrative. Përveç investimeve në rrugica e blloqe banimi, 

do të riparohen rreth 24,000 m2 trotuare, me një mesatare prej 1,000 m2 për çdo njësi 

administrative.  

 

Duke i dhënë përparësi sigurisë në rrugë, gjatë vitit të ardhshëm do të synohet 

rikualifikimi tërësor i gjithë infrastrukturës horizontale dhe vertikale. Gjithashtu, do të 

pajisen me sinjalistikën e nevojshme korsitë e autobusëve urbanë në unazën e mesme dhe 

unazën e vogël, si edhe në disa prej rrugëve që lidhen me to. Përgjatë këtyre dy unazave 

dhe në rrugët që lidhin ato do të krijohen korsitë e biçikletave e do të pajisen me 

sinjalistikën përkatëse.  
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Në kuadër të reformës administrative dhe zgjerimit të territorit të Bashkisë Tiranë, vitin e 

ardhshëm do të rikonceptohen dhe ristrukturohen linjat e transportit urban në përputhje me 

ndarjen e re territoriale. Modernizimi i transportit publik është, gjithashtu, një prioritet i 

rëndësishëm dhe në vitin 2016 do të hartohet, testohet dhe zbatohet biletimi elektronik. Për 

të reduktuar trafikun do të kryhet transferimi i linjave të transportit ndërqytetas dhe 

ndërkombëtar jashtë unazës së mesme, deri në ndërtimin e terminaleve të udhëtarëve.  

 

2. Shërbimet Publike Vendore 

 

Ky program synon ta shndërrojë Tiranën në një qytet sa më të jetueshëm. Investimet 

brenda këtij programi, të cilat synojnë përmirësimin e cilësisë së jetesës nëpërmjet 

përmirësimit të infrastrukturës në blloqet e banimit do të përbëjnë 23% të buxhetit të 

investimeve të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2016-2018.  

 

Një nga objektivat më të rëndësishëm do të jetë garantimi i pastërisë në rrugë dhe në 

hapësirat publike. Gjatë vitit të ardhshëm do të rikonceptohen dhe strukturohen zonat dhe 

shërbimet e pastrimit në gjithë territorin e Tiranës, në kuadër të reformës administrative. 

Gjithashtu, në zonën brenda unazës së mesme do të pilotohet ndarja dhe diferencimi i 

mbetjeve urbane, duke i dhënë përparësi kështu riciklimit.  

 

Ndriçimi do të jetë një nga përparësitë kryesore gjatë vitit të ardhshëm dhe do të synohet 

rikualifikimi i rrjetit ekzistues në masën 100% duke riparuar ndriçuesit e dëmtuar dhe 

duke zëvendësuar ata që mungojnë. 

 

Ndërkohë, përsa i përket parkimeve, përveç kontrollit dhe normalizimit të vend-parkimeve 

në rrugë, është programuar hapja e dhjetë shesheve të reja të parkimit publik. 

 

Gjatë vitit 2016, përparësi do t’i jepet gjelbërimit dhe hapësirave çlodhëse. Kësisoj, është 

planifikuar mbjellja e pemëve dhe bimësisë dekorative, si edhe pajisja me kosha 

mbeturinash dhe stola, në 33 rrugë, 13 blloqe banimi dhe 15 lulishte.   

 

Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet edhe krijimit të këndeve sportive të reja apo 

rehabilitimit të atyre ekzistuese. Gjithashtu, përsa i përket sportit, do të zbatohet edhe një 

projekt për të krijuar klasat sportive në çdo shkollë të Tiranës.  

 

3. Arsimi Parauniversitar 

 

Investimet brenda këtij programi, të cilat synojnë përmiresimin e infrastrukturës arsimore 

si dhe ambjenteve ndihmëse e rekreative në të gjitha objektet arsimore, do të përbëjnë 21% 

të buxhetit të investimeve të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2016-2018.  

 

Brenda këtij programi, është parashikuar ndërtimi i tre shkollave të reja, i një kopështi dhe 

i një çerdheje. Gjithashtu, ky program ka parashikuar rikonstruksionin tërësor të 5 

kopshteve dhe 7 shkollave. 

 

Vëmdendje maksimale do t’i kushtohet ngrohjes në objektet arsimore. Kësisoj, është 

parashikuar rehabilitimi i infrastrukturës dhe vendosia në efiçencë të plotë i ngrohjes në 

208 shkolla 9-vjeçare e të mesme dhe 69 kopshte në të 24 njësitë bashkiake që përbëjnë 

Tiranën. 
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4. Kujdesi Social 

 

Kujdesi Social është gjithashtu një prioritet, duke synuar përmiresimin e infrastrukturës së 

të gjitha çerdheve të qytetit. Falë nismës “Adopto një çerdhe”, pjesa më e madhe e 

çerdheve të Tiranës janë rindërtuar ose rehabilituar. Kjo nuk nënkupton aspak se detyrimi 

për të përmirësuar kushtet për vogëlushët është përmbushur. 

  

Në këtë program është parashikuar ndërtimi i disa çerdheve të reja, në varësi të nevojave 

që kanë njësitë administrative. Gjithashtu, do të garantohet mirëmbajtja dhe ngrohja gjatë 

dimrit për 36 çerdhe. 

 

Gjatë vitit 2016 do të synohet që të rritet kapaciteti i kopshteve dhe çerdheve me të paktën 

10% si edhe të përmirësohen mjediset duke vendosur kënde lojrash në oborret e tyre. 

Përparësi do t’i jepet edhe trajnimit të stafit në mënyrë që fëmijët të përfitojnë një shërbim 

sa më të përshatatshëm.  
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KAPITULLI  III  KUADRI FISKAL DHE EKONOMIK 2016-2018 

 

 

Politikat tatimore dhe parashikimi i të ardhurave tatimore për periudhën afatmesme 

 

Parashikimi i të ardhurave për Bashkinë e Tiranës është mbështetur kryesisht në llogaritjet 

e kapacitetit të taksave e tarifave, informacion i përfituar nga programi i taksave vendore, 

në ecurinë e realizimit të tyre në vite si dhe politikat e përcaktuara për periudhën në vijim, 

duke u mbështetur në aktet ligjore për to. 

 

Si rrjedhim i reformës territoriale dhe të ardhurave të trashëguara nga njësitë vendore të 

shkrira si dhe ndryshimeve ligjore për taksat vendore, të ardhurat e Bashkisë së Tiranës 

për vitin 2016, paraqiten me një rritje të ndjeshme në krahasim me periudhat e mëparshme 

prej 24%, ndërsa për vitet 2017 e 2018 mendohet të kenë rritje përkatësisht me 5%  më 

shumë se viti respektiv i mëparshëm. 

 

Këto parashikime mbështeten në llogaritjet e përgjithshme që janë të lidhura ngushtë me 

masat, që pritet të ndërmerren nga administrata tatimore në bashkëpunim me strukturat 

përgjegjëse të Bashkisë por dhe jashtë saj, për realizimin e parashikimeve të pretenduara të 

të ardhurave. 

 

Parashikimi i të ardhurave për kete periudhe afatmesme reflekton dhe ndryshimet në 

paketën fiskale si dhe parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifat 

vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve; 

 

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë: 

 

 Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër 

evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja); 

 Lehtësimi i proçedurave në marrëdhënie me subjektet; 

 Ecuria e realizimit të të ardhurave dhe analiza një për një e çdo takse &tarife, për 

faktorët që kanë ndikuar në rritjen ose pakësimin e arkëtimeve; 

 
 

Struktura e të Ardhurave 2016-2018  
 

 

                                       
 

Në lekë 

 Të ardhurat 2016 2017 2018 

 Tatimore 6,677,428,000 7,055,000,000 7,456,000,000 

 Jo tatimore 4,146,500,000 4,340,000,000 4,566,900,000 

 Transferta e pakushtëzuar 1,531,458,969 1,562,088,148 1,593,329,911 

 Totali 12,355,386,969 12,957,088,148 13,616,229,911 
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Zhvillimet e fundit fiskale 

 

Ndryshimet ligjore të fund-vitit 2015 në sistemin fiskal, nga njëra anë, synojnë të 

lehtësojnë biznesin dhe, nga ana tjetër, rregullojnë dhe normalizojnë situatën në shumë 

sektorë të ekonomisë lokale. Këto ndryshime, njëkohësisht, rrisin të ardhurat e Bashkisë 

Tiranë, duke bërë të mundur ofrimin e më shumë shërbimeve me një cilësi më të lartë. 

 

1. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël është shfuqizuar, duke 

lehtësuar kështu biznesin e vogël dhe sidomos të vetëpunësuarit. Kështu, biznesi me 

qarkullim vjetor nga 0 deri në 5 milionë lekë do të paguajë zero taksa. Ndërsa biznesi 

me qarkullim vjetor nga 5 deri në 8 milionë lek do të paguajë 5% të fitimit të 

tatueshëm. 

 

2. Taksa mbi pasuritë e paluajtshme, për shtëpitë e banimit, mbetet në të njëjtin nivel 

si më parë, me përjashtimin e vetëm se do të aplikohet ulja me 50% për njësitë 

administrative Bërzhitë, Baldushk Vaqarr, Pezë, Petrelë, Krrabë, Ndroq, Shëngjergj, 

Zall Herr dhe Zall Bastar. Përsa u përket ndërtesave për tregti, kjo taksë nuk ndryshon 

për biznesin e vogël dhe rritet për biznesin e madh me +10%, nga 400 lek/m2 në 440 

lek/m2. Në 10 komunat e sipërpërmendura kjo taksë është sërish 50% më e ulët se në 

pjesën tjetër të Tiranës.  

 

3. Me propozimin e Ministrisë së Financës, është vendosur një taksë mbi truallin, e cila 

është në nivele simbolike, ku individët do të paguajnë vetëm 0.56 lek/m2 në vit ndërsa 

bizneset vetëm 20 lekë/m2 në vit. 

 

4. Taksa e fjetjes në hotel deri më sot është llogaritur si 5% e çmimit për çdo natë të 

shpenzuar në hotel. Me ndryshimet ligjore, taksa e fjetjes për hotelet me 4-5 yje do të 

jetë vetëm 350 lekë për çdo natë, ndërsa për bujtinat, motelet etj do të jetë vetëm 140 

lekë për çdo natë. 

 

5. Taksa e ndikimit në infrastrukturë ka ndryshuar dhe nuk do të llogaritet më në 

kufijtë 2% deri në 4% të vlerës së investimit, por në kufijtë në 8% të çmimit të shitjes. 

 

6. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme mbetet ne 

nivelin ekzistues:1000 Lek/m2 për ndërtesat e banimit, nga 2000 Lek/m2 për 

ndërtesat për tregti dhe shërbime dhe 1500 Lek/m2 për ndërtesat e tjera. Ndërkohë, 

për njësitë administrative Bërzhitë, Baldushk Vaqarr, Pezë, Petrelë, Krrabë, Ndroq, 

Shëngjergj, Zall Herr dhe Zall Bastar do të aplikohet niveli sipas ligjit, pekatesisht 

100 Lek/m2 për ndërtesat e banimit, 300 Lek/m2 për ndërtesat për tregti dhe shërbime 

dhe 200 Lek/m2 për ndërtesat e tjera . 

 

7. Taksa e tabelës për tabelat identifikuese deri në 2 m2 kjo taksë do të jetë zero, pra do 

të shfuqizohet. Cilido që ka një biznes dhe dëshiron ta identifikojë atë nuk do duhet t’i 

paguajë Bashkisë as edhe një qindarkë. Për tabelat mbi 2 m2, pra për tabelat 

reklamuese kjo taksë nuk do të ndryshojë, por do të mbetet në nivelin e mëparshëm 

prej 45.000 Lek/në vit.  

 

8. Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore do të jetë një taksë e 

përkohshme,e cila do të mblidhet vetëm për 7 vjet dhe do t’u kushtojë familjeve 

vetëm 1800 lekë në vit ose 150 lekë në muaj. Sigurisht, që pensionistët, familjet në 
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ndihmë ekonomike apo shtresat e tjera në nevojë do të përjashtohen nga kjo taksë. Për 

biznesin kjo taksë do të variojë në bazë të të ardhurave, nga 4000 lekë në vit për 

biznesin e vogël deri në 37000 lekë në vit për biznesin e madh dhe atë VIP. 

  
 

Treguesit ekonomikë e financiarë të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2016-2018 

 

Treguesit ekonomikë e financiarë të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2016-2018, janë 

bazuar në Tavanet e rishikuara të PBA-së 2016-2018 dhe në kërkesat e rishikuara 

buxhetore për këtë periudhë.  

 

Parashikimi i të ardhurave e shpenzimeve është bazuar në: 

 

 Paketën fiskale aktuale të Bashkisë së Tiranës, 

 Shpërndarjen e burimeve në përputhje me prioritetet e zhvillimit të qytetit, 

përcaktuar në programin e Kryetarit të Bashkisë 2015-2019, 

 Prioritetet e qyetetarëve të regjistruara gjatë takimeve në çdo njësi administrative, 

 Analizën e kostove të shërbimeve për çdo program. 

 

Treguesit ekonomikë e financiarë të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2016-2018, 

paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
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Në lekë 

 

Nr E m ë r t i m i 
Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

A TOTALI I TE ARDHURAVE 12,355,386,969 12,957,088,148 13,616,229,911 

  Totali I Te Ardhurave te Veta 10,823,928,000 11,395,000,000 12,022,900,000 

I Te ardhura të taksueshme 6,677,428,000 7,055,000,000 7,456,000,000 

1 Takse mbi pasurine e paluajtshme 1,813,428,000 1,840,000,000 1,895,000,000 

2 Taksa mbi token Bujqesore 34,000,000 35,000,000 36,000,000 

3 Toke truall 20,000,000 25,000,000 30,000,000 

4 Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin (Taksa BV) 90,000,000 120,000,000 150,000,000 

5 Taksa e fjetjes ne hotel 150,000,000 155,000,000 165,000,000 

6 Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja 2,160,000,000 2,200,000,000 2,250,000,000 

7 Taksa mbi kalimin te drejtes pronesise për pasurite e paluajt. 400,000,000 415,000,000 420,000,000 

8 Taksa vjetore e mjeteve te perdorura 300,000,000 310,000,000 320,000,000 

9 Taksa per zenien e hapesirave publike 0 0 0 

10 Taksa e tabeles 1,060,000,000 1,265,000,000 1,470,000,000 

11 Taksa e perkoheshme e lojrave te fatit dhe kazinove 0 0 0 

12 Taksa e përkohëshme per infrastrukturen Arsimore 650,000,000 690,000,000 720,000,000 

II Te ardhura jo tatimore 4,146,500,000 4,340,000,000 4,566,900,000 

1 Tarifat  3,844,500,000 4,027,500,000 4,243,900,000 

a Tarifa e pastrimit 1,925,000,000 2,001,000,000 2,082,000,000 

b Tarifa e parkimit 300,000,000 322,000,000 355,000,000 

c Tarifa e shqyrtimit te kerkeses per leje per punime 200,000,000 220,000,000 240,000,000 

b Tarifa Urbanistikes (azhornim, planimetri, kontrolle etj)  40,000,000 42,000,000 44,000,000 

c Tarife dhenie licence tregtim karburanti +Lende djegese 500,000,000 550,000,000 600,000,000 

d Taksa për zënien e hapësirave publike 867,500,000 880,000,000 910,000,000 

e Tarifa e sherbimit veterinare 6,000,000 6,200,000 6,400,000 

f Tarifa sherbimi te PMNZHSH 6,000,000 6,300,000 6,500,000 

g Tarifa vendore (NJA) 0 0 0 

2 Te ardhura te tjera (Qera, Inst.Varesise) 108,000,000 114,500,000 119,000,000 

3 Pagesa (Kopshte, Çerdhe, Konvikte) 194,000,000 198,000,000 204,000,000 

III Sponsorizime dhe Donator 0 0 0 

IV Gjobat 0 0 0 

V Te ardhura nga transferta e pakushtezuar 1,531,458,969 1,562,088,148 1,593,329,911 

B TOTALI I SHPENZIMEVE 12,355,386,969  12,957,088,148 13,616,229,911 

I. Shpenzime Korrente 7,398,083,137 8,264,068,111 9,079,231,901 

1 Personeli (Paga dhe Sigurime Shoqerore)  3,074,340,000 3,228,057,000 3,389,459,850 

2 Interesa  (te huaja) 10,000,000  12,724,492 13,583,044 

3 Shpenzime Operative Mirembajtje 4,060,183,137  4,744,056,403 5,372,389,349 

4 Transferta Individe 249,000,000  274,039,848 298,417,790 

5 Transferta te brendshme 4,560,000  5,190,368 5,381,868 

6 Transferta jashte 0  0 0 

II. Fondi Rezerve, Kontigjenca 130,000,000  130,000,000 130,000,000 

1 Fondi Rezerve 100,000,000 110,000,000 120,000,000 

2 Fond Kontigjence 30,000,000   40,000,000 50,000,000 

III Shpenzime Kapitale 4,827,303,832  4,543,020,037 4,366,998,010 

  Financim i Brendshem 4,827,303,832  4,543,020,037 4,366,998,010 
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KAPITULLI IV PARASHIKIMET BUXHETORE AFATMESME 2016-2018 

 

Në vijim të përmbushjes së objektivit për rritjen e standardeve dhe cilësisë së shërbimeve, 

nëpërmjet rritjes së eficencës në menaxhimin e shpenzimeve, buxheti është hartuar bazuar 

në:  

 

 Zhvillimin e sistemit të planifikimit afatmesëm, në bazë të programeve të zhvillimit 

të qytetit, si një mjet për integrimin sa më mirë në procesin buxhetor, të objektivave 

politike e strategjike të Bashkisë së Tiranës; 

 Aplikimin e sistemit të buxhetimit me pjesmarrje, bazuar në konsultimet paraprake 

me banorët e çdo njësie administrative; 

 Forcimin e administratës tatimore dhe rritjen e eficencës për realizimin e të 

ardhurave në kufijtë e kapacitetit; 

 Zhvillimin e burimeve alternative të financimit. 

Në terma të përgjithshëm programi financiar i Bashkisë së Tiranës për periudhën 2016-

2018 paraqet: 

 

 Parashikimin e të Ardhurave: Parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e 

tarifat vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e 

taksapaguesve; 

 

 Parashikimin e Shpenzimeve: Alokimin/shpërndarjen e të ardhurave për vitet në 

vazhdim për: 

 

o Shpenzime kapitale sipas programeve të zhvillimit të qytetit, 

o Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për përmbushjen e funksioneve;  

o Shpenzime personeli; 

 

 Buxheti ka në fokus rritjen e cilësisë së shërbimeve në sektorët prioritarë, shërbime 

publike, arsim dhe infrastrukturë rrugore; 

 

 Zbatimin e politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të pagave; 

 

 Raporti midis shpenzimeve korente dhe atyre kapitale, arrin respektivisht në 61% me 

39%; 

 

 Raporti i burimeve të financimit paraqitet:  

 

o 88% nga të ardhurat e veta të bashkisë së Tiranës; 

o 12% nga të ardhurat nga buxheti i shtetit (transferta e pakushtëzuar); 
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IV.1 TË ARDHURAT E BASHKISË SË TIRANËS PËR PERIUDHËN 2016-2018 
 

Të ardhurat e buxhetit të njësive të qeverisjes vendore përbëhen nga: 

 

Burimet e financimit te buxhetit për Bashkise Tirane, përbëhen nga: 

 

I. Të ardhurat e veta: 

a) Të ardhurat tatimore; 

b) Të ardhurat jotatimore; 

c) Të ardhurat nga njësitë e varësisë; 

II. Transferta e pakushtëzuar. 

III. Transferta e kushtëzuar; 

IV. Huamarrja e qeverisjes vendore; 

 

Nisur nga sa me siper, per vitin 2016, eshte llogaritur qe te ardhurat nga taksat e tarifat 

vendore te arrijne ne shumen 7.719.122.000 leke me nje rritje per 3.7% ne krahasim me 

parashikimin e vitit 2015.   

 

Per vitin 2016, vlera e transfertes se pakushtezuar akorduar per Bashkine Tirane eshte ne 

shumen 1.736.274.831 leke ose 29.6 % me i larte se plani i vitit 2015 (ku eshte perfshire 

dhe transferta specifike), qe i shprehur ne vlere monetare eshte 396.989.239 leke me 

shume. 

 

Nderkohe per vitet 2017 e 2018, parashikimi i te ardhurave edhe per vitet 2017-2018, 

eshte si me poshte: 

ne  leke 

  Plani 2015 
Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Të ardhurat tatimore 5.199.967.800 4.862.622.000 5.055.703.900 5.198.558.500 

Të ardhurat jo tatimore 2.241.707.328 2.856.500.000 3.019.737.000 3.102.196.480 

 
7.441.675.128 7.719.122.000 8.075.440.900 8.300.754.980 

Transferta e pakushtezuar  1.339.285.592 1.736.274.831 1.771.000.327 1.806.420.334 

T o t a l i 8.780.960.720 9.455.396.831 9.846.441.227 10.107.175.314 

 

Te dhenat e mesiprme flasin per nje nivel pak ne ulje e te ardhurave tatimore per vitin 

2016 por me rritje per vitet 2017-2018 dhe nje rritje e ndjeshme nga te ardhurat jo tatimor 

per tre vitet ne vijim, çka pasqyron angazhimet e Bashkise kundrejte rritjes dhe 

permiresimit te sherbimeve ndaj komunitetit ne teresi dhe biznesit ne vecanti si dhe nje 

rritje e dukshme e transfertes se pakushtezuar, pasoje edhe e reformes administrtivo-

territoriale, prej te ciles Bashkise Tirane i eshte zgjeruar territori nga 42 km2 ne 1110 km2, 

numri i banoreve e biznesit por dhe sherbimet ndaj tyre. 
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Përshkrimi i taksave dhe tarifave vendore me kryesore të Bashkisë së Tiranës, per 

parashikimin  e vitit 2016, paraqiten si më poshtë:  

 

a) Taksa mbi Pasurinë.  

 

Në vitin 2016, janë parashikuar te ardhura nga taksa ne vleren 1.813.428.000 lekë ose 

119% kundrejt planit te vitit 2015. 

 

Në kete parashikim perfshihen te ardhurat nga kategoria familjare dhe kategoria e biznesit, 

si me poshte: 

në lekë 

 

Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 1,813,428,000 1,840,000,000 1,895,000,000 

  - Familjarët 283,428,000 290,000,000 295,000,000 

  - Subjektet Tregtare 1,530,000,000 1,550,000,000 1,600,000,000 

 

Shifrat e mësipërme tregojnë se per vitin 2016 do te kemi nje rritje per rreth 40 milion leke 

nga kategoria familjare dhe rreth 525 milion leke nga kategoria e biznesit si dhe rritje per 

dy vitet qe vijojne. 

 

b) Taksa mbi token bujqesore 

 

Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi 

të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas  dokumenteve që e 

vërtetojnë atë. Për çdo kategori minimale të tokës bujqësore, këshilli bashkiak mund të 

miratojë nënkategorizime.  

 

Si rezultat i reformes administrativo – territoriale, Bashkise Tirane i jane shtuar edhe 

siperfaqe toke bujqesore por jo vetem qe shtrihen ne hapsirat e njesive administrative (ish 

komunave) 

 

Parashikimi i te ardhurave nga takse mbi token bujqesore per vitet 2016-2018, eshte si me 

poshte: 

Ne leke 

 

Parashikimi  

2016 

Parashikimi  

2017 

Parashikimi  

2018 

Taksa mbi token Bujqesore 34,000,000 35,000,000 36,000,000 
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c)  Taksa mbi truallin 

 

Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në m2, në pronësi apo përdorim të 

taksapaguesit. 

 

Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në 

rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një 

vetdeklarim të sipërfaqes së truallit në përdorim.  

 

Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror në vit. Detyrimi i taksës llogari tet si 

shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme. Nivelet treguese të taksës, për çdo 

kategori minimale të bazës së taksës, jepen në tabelën e mëposhtme. 

 

Per vitin 2016 dhe dy vitet ne vijim 2017-2018, parashikimi te ardhurave eshte si me 

poshte: 

Ne leke 

 

Parashikimi  

2016 

Parashikimi  

2017 

Parashikimi  

2018 

Taksa mbi truallin 20,000,000 25,000,000 30,000,000 

 

 

d) Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin për Biznesin e Vogël. 

 

Çdo biznes, i cili realizon gjatë vitit një qarkullim më të vogël ose të barabartë  me 

8,000,000 (tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të thjeshtuar 

mbi fitimin për biznesin e vogël.  

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, bazuar ne realizimin faktit te vitit 2015 dhe ne 

pritshmerine e vitit 2015, për vitet 2016-2018 ka parashikuar te kemi nje rritje te tyre, si 

më poshtë: 

në lekë 

 

Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Tatimi Thjeshtuar mbi Fitimin e BV 90,000,000 120,000,000 150,000,000 

 

 

e) Taksa për fjetjen në hotel.   

 

Taksa e fjetjes në hotel, bazohet në aktivitetin si motel, stabiliment turistik, pension, shtëpi 

pritjeje, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër me këtë destinacion. 

 

Per vitin 2016 eshte parashikuar rivendosja e nivelit te takses ne 140 leke dhe 350 leke 

sipas percaktimeve ne ligj, kjo dhe per faktin se ulja e nivelit te takses jo vetem qe solli 
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ulje te te ardhurave por dhe abuzime nga subjektet duke mos raportuar situaten reale te 

aktivitetit, kjo dhe per mungese e kontrollit sistematik nga strukturat pergjegjese. 

 

Parashikimi te ardhurave nga taksa e fjetjes ne hotel per vitet 2016-2018, eshte si me 

poshte: 

ne  leke 

 

Parashikimi  

2016 

Parashikimi  

2017 

Parashikimi  

2018 

Taksa e fjetjes në hotel 150,000,000 155,000,000 165,000,000 

 

 

f) Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë nga ndërtimet e reja.  

 

Takses se ndikimit në infrastrukturë nga lejet e ndërtimit i nenshtrohen te gjitha subjektet 

qe kerkojne te pajisen me leje zhvillimore per ndertim objekte banimi, administrative, 

prodhimi, sherbimi e tjera. 

 

Referuar nivelit të takses pritshmërisë së lejeve për shqyrtim e miratim (pershire edhe ato 

te depozituara prej kohesh prane BT), per vitet 2016-2018, parashikimi nga kjo takse, 

paraqitet: 

 

në lekë 

 

Parashikimi  

2016 

Parashikimi  

2017 

Parashikimi  

2018 

Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga 

ndertimet e reja 
2,160,000,000 2,200,000,000 2,250,000,000 

 

 

g) Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.   

 

Për vitin 2016, Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme është 

parashikuar në masën 400.000.0000 lekë, me nje mundesi realizimi per shkak te lehtesimit 

te procedurave nga Bashkia Tirane ne bashkepunim me ZRPP dhe gjendjes se nje numri te 

madh objektesh ende te pa tjetersuar per shkak te pengesave nder vite per pajisje me leje 

perdorimi. 

 

 

Realizimi i kësaj takse kryesisht nga strukturat e ZVRPP, agjent tatimor qe perfiton edhe 

3% te shumes se arketuar. 
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Bazuar ne keto nivele te takses jane kryer dhe kalkukimet per parashikimin e saj per vitet 

2016 ne vecanti dhe vitet ne vijim 2017-2018 , si me poshte: 

 në lekë 

 

Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Taksa mbi kalimin të drejtës pronësisë 

për pasuritë e paluajtshme 
400,000,000 415,000,000 420,000,000 

 

h) Taksa vjetore e mjeteve të përdorura 

 

E ardhura nga taksa, mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të 

Transportit  Rrugor (Drejtoria Rajonale Tirane) para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të 

detyrueshëm të mjetit.  

 

Procedura e ndarjes së të ardhurave me buxhetet e njësive të qeverisjes vendore 

përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, bazuar në numrin e mjeteve të 

regjistruara sipas njësive të qeverisjes vendore por e konvertuar në përqindje, në masën 18 

% e të ardhurave vjetore mbasi është zbritur vlera e 5% që i takon agjentit tatimor 

DPSHTRR. 

në  lekë 

 

Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Taksa vjetore e mjeteve te perdorura 300,000,000 310,000,000 320,000,000 

 

 

i) Taksa e tabelës.  

 

Vendosja e tabelës për qëllim identifikimi është detyrim për të gjithë subjektet, me 

përjashtim të ambulantëve, subjekteve të transportit dhe profesionet e lira. 

 

Taksa e tabelës përbëhet : 

 

- Tabelë për qëllime identifikimi 

- Tabele për qëllime reklamimi 

 

Taksa e tabeles per qellime identifikuese ndahet ne: 

 

- Tabelë për qëllime identifikimi: 

- Tabelë për qëllime reklamimi e lëvizshme dhe e palëvizshme: 

- Tabelë në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, 

stenda reklamuese, banderola etj.  
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Mbështetur në realizimin e viteve të mëparshme por dhe në ecurinë e arkëtimit të kësaj 

takse, jane kryer edhe evidentimet mbi  subjektet e kësaj takse. 

 

Konkretisht, kundrejt te pritshmit te të ardhurave për vitin 2015, numrit te subjekteve të 

evidentuara dhe nivelit te takses se miratuar sipas ligjit, parashikimi i te ardhurave per 

2016-2018, paraqitet në tabelën si më poshtë: 

në  lekë 

 

Parashikimi  

2016 

Parashikimi  

2017 

Parashikimi  

2018 

Taksa e tabelës 1,060,000,000 1,265,000,000 1,470,000,000 

     -   Tabelë identifikuese   360,000,000 365,000,000 370,000,000 

     -   Tabelë reklamuese 700,000,000 900,000,000 1,100,000,000 

 

 

j) Tarifa për zënien e hapsirave publike. 

 

Tarifa për zënien e hapësirave publike llogaritet për sipërfaqen në m2 të shfrytëzuar nga 

subjekti për ushtrimin e aktivitetit e indeksuar sipas zonës së vendndodhjes dhe nivelit të 

taksës për njësi të miratuar nga Këshilli Bashkiak e cila përbëhet nga: 

 

 Zënia e hapsirës publike me kangjella, platforma, vazo etj 

 Zenia e hapsires publike ne tregjet publike. 

 Zenia e hapsires publike per organizimin e spektakleve ose panaireve të 

ndryshme 

 

Mbi kete baze jane parashikuar edhe te ardhurat e kesaj tarife per vitet 2016-2018, eshte si 

me poshte: 

në lekë 

 

Plani  

Vitit 2015 

Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Tarifa për zënien e hapësirave 

publike 
105.396.500 867,500,000 880,000,000 910,000,000 

-Tarifa për zënien e hapësirave 

publike me platforma 

betoni,kangjella. 

56.396.500 758,000,000 770,000,000 790,000,000 

-Tarifa për zënien e hapësirave 

në tregjet publike  
49.000.000 109,500,000 110,000,000 120,000,000 

 

 

k) Taksa e Përkohshme Për Infrastrukturën Arsimore 
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Taksës së përkohshme për infrastrukturën arsimore i nënshtrohen të gjitha familjet, 

personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari 

ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. 

 

Te ardhurat nga kjo takse e perkoshme do te perdoren me qellimin per te cilen eshte 

vendosur, per rikonstruksionin e objekteve arsimore, shkolla e kopshte si dhe te 

infrastruktures arsimore te Bashikise se Tiranes e cila e ka te domosdoshme ndertimin e 

shkollave e kopshteve te reja por nderhyrjet per rikonstruksionin e atyre ekzistuese. 

 

Per periudhen 2016-2018, parashikimi i te ardhurave nga kjo takse e perkohshme eshte si 

vijoj: 

Ne leke 

 

Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Taksa e përkohëshme per 

infrastrukturen Arsimore 
650,000,000 690,000,000 720,000,000 

-Familjarët 320,000,000 340,000,000 350,000,000 

-Subjektet Tregtare (BV = 0) 330,000,000 350,000,000 370,000,000 

 

 

l) Tarifa e Pastrimit dhe largimit të mbeturinave.  

 

Tarifës së Pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas 

ose të huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së 

Tiranës. 

 

Referuar realizimit te kesaj tarife nder vite dhe kapacitetit te taksapaguesve, edhte gjykuar 

te te kemi nje rritje te te ardhurave per kete tarife. Gjithashtu, duke filluar nga viti 2016, 

bazuar ne nivelin e sherbimit te premtuar, per pasoj edhe te shpenzimeve per te, per vitet 

2016-2018 do te kemi parashikimet, si më poshtë: 

në lekë 

 

Plani  

Vitit 2015 

Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Tarifa e pastrimit 1.295.265.910 1,925,000,000 2,001,000,000 2,082,000,000 

- Familjarët 545.022.300 795,000,000 820,000,000 850,000,000 

- Subjektet Tregtare 720.243.610 1,100,000,000 1,150,000,000 1,200,000,000 

-    për çdo tavolinë 30.000.000 30,000,000 31,000,000 32,000,000 

 

Parashikimi te ardhurave nga subjektet e biznesit eshte mbeshtetur ne kapacitet e 

taksapaguesve per perfaqesone numrin e subjekteve te evidentuara aktiv dhe nivelit te 

tarifes epr vitin ushtrimor, te ardhura qe trajtohen nga strukturat e Drejtorise se 

Pergjithshme te Taksave dhe Tarifave Vendore, qe ne bashkepunim me njesite 
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administrative do kryejne ne kohe njoftimet e subjekteve per detyrimin por ne vecanti te 

ndjekin dhe mbedhjen e tyre. 

 

Tarifa e pastrimit për kategorinë familjare do te vijoj të arkëtohet nga Ujësjellës 

Kanalizime Sha i cili aktualisht ka evidentuar një numer rreth 180.000 familje, efektivisht 

te mundshme per tu kontraktuar dhe arketuar tarifen e pastrimit, me nivele te diferncuara 

per qytetin dhe njesite administrative, duke marre ne konsiderate edhe lehtesirat fiskale per 

kategorite qe plotesojne kushtet e VKB, per perjashtim nga pagesa e saj. 

 

 

m) Tarifa e Vendparkimit.   

 

Tarifa për parkimin e automjeteve në vend parkime publike përfaqëson pagesën e 

shërbimit që ofron Bashkia e Tiranës për vendqëndrime të mjeteve kundrejt biletës, atyre 

të rezervuara dhe për taksitë e liçensuara si dhe te klasifikuara si me poshte: 

 

Zona A  Tarifa pёr vendparkim nё rrugё   100 Leke /ora 

Zona B  Tarifa pёr vendparkim nё rrugё     40 Lekё/ora 

Zona C  Tarifa pёr vendparkim nё rrugё     20 Lekё /Ora 

 

Krahas kesaj tarife ne vendparkime te vecanta ne rruge, do aplikohen edhe nivele tarife te 

ndryshueshme per sheshe te miratuara dhe vendparkime me rezervim kryesisht ne rruge, 

ne sherbim te subjekteve biznesi dhe institucioneve shteterore. 

 

Duke qenë se realizimit i te ardhurave te tarifes se parkimit ka qene ne nivele mjafte te 

ulta, u ngrit struktura e soecializuar qe me funksioinimin e saj te mundesoj nje rritje te 

ndjeshme te te ardhurave prej kesaj tarife, sipas parashikimeve per vitet 2016-2018, si me 

poshte: 

ne  leke 

  

Fakti  

Vitit 2014 

Plani  

Vitit 2015 

Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Tarifa e parkimit te 

automjeteve 
67.899.565 112,005,000 300,000,000 322,000,000 355,000,000 

-Parkim me kontratë 54.716.345 90,000,000 50,000,000 52,000,000 55,000,000 

-Parkim me bileta 13.183.220 22,005,000 250,000,000 270,000,000 300,000,000 

 

n) Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime. 

 

Tarifa paguhet ne masen 1% te vleres se investimit, për çdo aplikim për leje zhvillimi, 

infrastrukture dhe ndërtimi sipas përcaktimeve të legjislacionit ne fuqi për planifikimin e 

territorit.  

 

Ne kete menyre, parashikimi per vitet 2016-2018 paraqitet si me poshte: 
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Ne leke 

 

Fakti  

Vitit 2014 

Plani  

Vitit 2015 

Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Tarifa për shqyrtimin e 

kërkesës për leje për 

punime 

234,363,311 320,595,000 200,000,000 220,000,000 240,000,000 

 

o) Tarifa per dhenie licence per tregtim karburati e lende Djegese. 

 

Tarifa per dhenien e licencave te tregtimit te karburantit dhe lendeve djegese eshte detyrim 

per te gjitha pikat e tregtimit fundor ne territorin e Bashkise Tirane. 

 

Qellimi i miratimit te kesaj tarife eshte rregullimi i tregut te karburanteve dhe lendeve 

djegese, per nje shperndarje racionale dhe nje miradministrim te territorit duke shmangur 

ngritjen e pikave te tregtimit te tyre ne afersi te ndertesave te banimit, qendrave arsimore 

dhe institucioneve. 

Per vitet 2016 – 2018  eshte parashikuar qe te ardhurat te arrijne shifrat si me poshte: 

Ne leke 

 

Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Tarifa per dhenie licence per tregtim 

karburati e lende Djegese 
500,000,000 550,000,000 600,000,000 

 

 

p)  Të ardhura nga pagesat për Kopshte, Çerdhe e Konvikte. 

 

Për fëmijët që frekuentojnë kopshtet dhe çerdhet paguhet tarifa mujore, e cila përbëhet nga  

tarifa për ushqimin qe llogaritet me tarifën ditore dhe ditët e frekuentimit të fëmijës gjatë 

nje muaji. 

 

Parashikimi i të ardhurave për vitet 2016-2018, synon shfrytezimin maksimal te 

kapaciteteve akomuduese me kushte optimale të funksionimit por dhe per përmirësimin e 

shërbimit në trajtimin e fëmijëve. 

 

Referuar ketyre kerkesave, parashikimi i te ardhurave, prezantohet si me poshte vijon:   

në lekë 

  
Fakti  

Vitit 2014 

Plani  

Vitit 2015 

Parashikimi 

2016 

Parashikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Pagesa per kopshtet 

e femijeve 
111.113.175 149.350.000 120,000,000 122,000,000 125,000,000 

Pagesa per  çerdhet 

e femijeve 
59.051.069 79.400.000 70,000,000 72,000,000 75,000,000 

 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifave është Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe 

Edukimit të Fëmijëve. 
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IV.2 TRANSFERTAT NGA BUXHETI I SHTETIT 
 

Niveli i transfertës së kushtëzuar dhe të pakushtëzuar përcaktohet çdo vit në ligjin e 

Buxhetit të Shtetit. 

 

Transferta e Pakushtëzuar  

 

Transferta e pakushtëzuar nga Buxheti i Shtetit për vitin 2016, është në masën 

1.531.458.969 lekë, me një rritje prej 14%, krahasimisht me vitin e mëparshëm. Transferta 

përbën 12% të të ardhurave për vitin 2016. Për periudhën 2017-2018, transferta e 

pakushtëzuar, referuar parashikimeve të Ministrisë së Financave, do të rritet me 2 % në 

vit. 

 

Transferta e Kushtëzuar 

 

Fondet e kushtëzuara për financimin e funksioneve të deleguara, nuk miratohen si pjesë 

përbërëse e buxhetit të njësive vendore, por reflektohen në dokumentin e realizimit të 

buxhetit, si fonde të administruara nga njësitë vendore. Sipas akteve ligjore në fuqi, 

funksione të deleguara në pushtetin vendor janë: 

 

 Shërbimi i gjendjes civile si funksion i deleguar i detyrueshëm, parashikimi i 

shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime 

bëhen nga komunat dhe bashkitë, në bazë të kuotave dhe udhëzimeve më të 

detajuara që bëhen nga Ministria e Brendshme.  Numri i punonjësve dhe kuotat 

përkatëse për këtë funksion përcaktohen nga Ministria e Brendshme. 

 Qendrat e Rregjistrimit të Bizneseve, si funksion i deleguar i detyrueshëm, 

parashikimi i shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative 

bëhet nga bashkitë, në bazë të kuotave dhe udhëzimeve që bëhen nga Ministria e 

Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. 

 Përkrahja sociale, si funksion i deleguar i detyrueshëm, Ministria e Mirëqënies 

Sociale dhe Rinisë detajon në fillim të vitit fondet për përkrahjen sociale për çdo 

njësi te qeverisjes vendore, ne mënyre specifike për ndihmën ekonomike dhe për 

pagesën e paaftësisë.  

 

Transferta Specifike 

 

Për vitin 2016 njësitë vendore do të transferojnë disa funksione të reja, shpenzimet e të 

cilave do të përballohen nga Transferta specifike akorduar me ligjin për Buxhetin e Shtetit. 

 

Funksionet që financohen me transferta specifike për vitin 2016, janë si më poshtë: 

 

 Konviktet e arsimit parauniversitar 

 Qëndrat e Shërbimeve Sociale  

 Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH) 

 Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli 

jomësimor në arsimin parauniversitar 

 Rrugët  rurale 

 Administrimi i pyjeve 

 Ujitja dhe Kullimi 
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IV.3 PARASHIKIMI I SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN 2016-2018 
 

Shpenzimet e përgjithshme të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2016-2018, për të gjitha 

funksionet parashikohen respektivisht në masën 12.355.386.969 lekë, 12.957.088.148 lekë 

dhe 13.616.229.911 lekë. 
   

 

Në periudhë afatmesme: 
 

 Raporti mes shpenzimeve korente dhe atyre kapitale është respektivisht 61% me 39% 

për vitin 2016. Në periudhë afatmesme synohet rritja e këtij raporti në favor të 

investimeve çdo vit. Mesatarisht për 3-vjeçarin e parashikimit, peshat e shpenzimeve 

kryesore janë: 
 

- Shpenzime personeli    25% 

- Shpenzime operative    36% 

- Investime      39% 

 

Në vijim paraqitet analiza sipas artikujve e shpenzimeve buxhetore për periudhën e 

parashikimit 2016-2018. 

 

II.4.1  Shpenzimet kapitale 

 

Për vitin 2016 fondi total për shpenzime kapitale është në shumën  4.827.303.832  lekë ose 

39% ndaj totalit të shpenzimeve. 

 

Tabela më poshtë paraqet fondin e shpenzimeve kapitale për vitin 2016, sipas programeve 

buxhetore 

 
Në mijë lekë 

  Programi Viti 2016 

1 Shërbimet Publike Vendore 1.108.194 

2 Menaxh. i Rrugëve dhe Transportit Publik 1.915.520 

3 Arsimi Parauniversitar dhe Edukimi 1.006.114 

4 Kujdesi Social 32.474 

5 Strehimi dhe Planifikimi i Territorit 569.115 

6 Kultura dhe Turizmi 23.500 

7 Zhvillimi i Rinisë dhe Sportit 34.035 

8 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 132.111 

9 Rendi dhe mbrojtja civile 6.240 

  TOTALI 4.827.304 
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II.4.2 Shpenzimet Korente 

 

Shpenzimet korente të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2016-2018 parashikohen 

respektivisht në vlerat 7.528.083.137 lekë, 8.414.068.111 lekë dhe 9.249.231.901 lekë. 

dhe përbëjnë respektivisht 61% të totalit të shpenzimeve të parashikuara.  

 

Shpenzimet korente përbëhen nga: 

 

 Shpenzimet e personelit, 

 Shpenzimet operative për realizimin e funksioneve kryesore,  

 Shpenzimet për interesat e kredive,  

 Fondi rezervë dhe fondi i kontigjences  

 Transferta për buxhete familjare dhe  individë (Bonuse, mbështetje sociale, 

mbështetje të tjera ndaj kategorive të caktuara) 

 Transferime korente jashtë 

 

Më poshtë paraqiten shpenzimet korente sipas llojit dhe peshat e specifike: 
Në mijë lekë 

Nr Shpenzimet 2016 2017 2018 

1 Shpenzime personeli 3,074,340 3,228,057 3,389,460 

2 Shpenzime operative 4,060,183 4,744,056 5,372,389 

3 Transferime korente të brendshme  4,560 5,190 5,382 

4 Shpenzime për interesa 10,000 12,724 13,583 

5 Fondi rezervë dhe fondi i kontigjences  130,000 150,000 170,000 

6 Transf.për buxhete familjare dhe  individë 249,000 274,040 298,418 

 

TOTALI 7,528,083 8,414,068 9,249,232 

 

1. Shpenzime për Personelin  

 

Në buxhetin e shpenzimeve të personelit për vitin 2016 dhe në vijim, janë reflektuar 

efektet financiare të ndryshimeve në numrin e punonjësve dhe nivelin e pagave të 

propozuara.  

 

Ndryshimet në numrin e punonjësve vijnë si pasojë e rishpërndarjes së punonjësve të 

njësive vendore të shkrira në kuadër të ndarjes së re administrative, e cila e zgjeroi qytetin 

e Tiranës drejt 13 komunave duke e rritur me 25 herë territorin nën administrimin e 

Bashkisë Tiranë, çka bën të domosdoshme edhe shtesën në numrin e punonjësve 

përgjegjës për shërbimet publike. 

 

Në vendim është parashikuar gjithashtu ndryshimi ne nivelin e pagave për disa 

institucione vartëse per shkak te mos indeksimit të tyre prej nje periudhe te gjate kohore.  

Konkretisht do të pësojnë ndryshime institucionet si më poshtë: 

 

Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit 

 

Kjo drejtori ka detyrën e mirëmbajtjes, zhvillimit të lulishteve, gjelbërimit rrugor dhe 

blloqeve të banimit, pastrimin e këtyre të fundit dhe trajtimin e mbetjeve të qytetit dhe 

administrimin e Landfillit të Sharrës. Si pasojë e transferimit të një numri punonjësish nga 

njësitë vendore të shkrira dhe për garantimin e ofrimit të shërbimit në të gjithë territorin e 



Bashkia e Tiranës 

Programi Buxhetor Afatmesëm 2016-2018                                                                       26 

zgjeruar të Tiranës, është e nevojshme që të rriten kapacitetet e Drejtorisë së Përgjithshme 

Nr.1 të Punëtorëve të Qytetit. Kjo drejtori do te kete një numër total punonjësish prej 441 

punonjësish.  

 

Drejtoria e Përgjithshme Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit 

 

Kjo drejtori, e cila ka për detyrë mirëmbajtjen e rrugëve dhe ndriçimin rrugor në gjithë 

territorin e Tiranës. Për të garantuar cilësinë e shërbimit në kushtet e zgjerimit me 25 herë 

të territorit nën administrimin e Bashkisë Tiranë dhe kalimin nën varësinë e Bashkisë edhe 

të rrugëve rurale, është e nevojshme që të rritet numri i punonjësve të Drejtorisë së 

Përgjithshme Nr. 2 të Punëtorëve të Qytetit. Struktura e kësaj drejtorie do te ketë një 

numër total prej 350 punonjësish.  

 

Drejtoria e Përgjithshme Nr. 3 e Punëtorëve të Qytetit 

 

Për t’ju përgjigjur më mirë sfidës që sjell reforma administrative territoriale, e cila duke 

zgjeruar territoret e rrit edhe numrin e objekteve si shkolla, kopshte, çerdhe etj. të cilat 

kanë nevojë për një mirëmbajtje të vazhdueshme, bën të nevojshme, ndryshimin e 

strukturës, pagave dhe numrit total të punonjësve. Struktura e Drejtorisë së Përgjithshme 

Nr.3 të Punëtorëve të Qytetit, do te kete një numër total prej 162 punonjësish. 

 

Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit 

 

Duke konsideruar gamën e gjerë të përgjegjësive  dhe nevojës së ofrimit të shërbimeve në 

lidhje me  respektimin e normave, standardeve, dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme, është e domosdoshme që të rritet organika e IMT-së në mënyrë që të ketë 

mundësinë të shtrijë shërbimet në të gjithë territorin e Tiranës. 

 

Këto propozime vijnë pasi gjatë këtij viti kanë ndodhur ndryshime rrënjësore të cilat kanë 

shtuar përgjegjësitë e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit. Ushtrimi i kompetencave në 

një territor të zgjeruar, me shtimin e 13 Njesive te tjera Administrative, kërkon mbështetje 

dhe organizim të ri të Burimeve Njerëzore, në përputhje me prioritetet dhe objektivat e 

Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit dhe institucionit të Bashkisë së Tiranës. Struktura e 

Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit do te kete një numër total prej 125 punonjësish.  

 

Agjencia per mbrojtjen e Konsumatoreve 

Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit, në themel të punës së saj ka mbrojtjen e 

konsumatorit duke u konsideruar si simbol i sinkronisë dhe bashkëpunimit mes pushtetit 

Vendor dhe atij Qëndror.  Në këto kushte, duke matur efiçencën e punës së specialistëve 

në drejtorinë e cila ka lidhje direkte me inspektimin dhe shërbimet për qytetarët, në fusha 

të ndryshme, duke patur parasysh edhe faktin e zgjerimit të territorit të Bashkisë Tiranë, si 

edhe duke ju referuar edhe ligjit nr.10433, datë 16.6.2011, “Për Inspektimin në Republikën 

e Shqipërisë” është e domosdoshme jo vetëm zgjerimi i kompetencave të sektorëve por 

edhe rritja e numrit të tyre me qëllim përmbushjen e detyrave dhe funksioneve ligjore. 

Struktura e Agjencia per mbrojtjen e Konsumatoreve do të ketë një numër total prej 163 

punonjësish.  
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Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore  

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore ka si funksion të saj mbledhjen 

e të ardhurave nga tatimet dhe taksat, duke zbatuar drejt dhe me efiçencë procedurat 

tatimore dhe duke synuar në reduktimin e evazionit fiskal. 

 

Në plotësim të funksioneve dhe objektivave të saj dhe duke marrë parasysh kushtet e reja 

mbi të cilat do operohet pas krijimit të zonave të reja funksionale gjykohet e 

domosdoshme një ndërhyrje dhe ndryshim në strukturën organizative kryesisht në 

zgjerimin e strukturës operacionale e cila tani do të funksionojë e ndarë në katër rajone për 

të mbuluar zonat dhe hapësirat sipas shtrirjes teritoriale Lindje, Perëndim, Veri dhe Jug. 

Kjo shtesë në veprime operacionale ka kërkuara edhe tkurrje të sektorëve duke mbajtur 

parasysh arritjen e objektivit dhe funksionalitetin e strukturës. Struktura e Drejtoria e 

Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, do te kete një numër total prej 200  

punonjësish. 

 

 

2. Shpenzimet Operative 
 

Shpenzimet operative janë parashikuar në shumën 4.060.183.137 lekë për vitin 2016, 

4.744.056.403 lekë për vitin 2017 dhe 5.372.389.349 lekë për vitin 2018. Këto shpenzime 

përbëjnë 33% të totalit të buxhetit për vitin 2016.  

 

Në thelb të planifikimit të shpenzimeve operative është racionalizimi i shpenzimeve 

administrative, duke vënë theksin në funksionet prioritare si dhe në qëllimin e përdorimit 

të tyre për realizimin e funksioneve kryesore të Bashkisë së Tiranës. 

 

Synohet në vazhdimësi ulja progresive e shpenzimeve operative në favor të rritjes së 

shpenzimeve për investime.  

 

Peshën më të madhe në shpenzimet operative e mbajnë funksionet prioritare të Bashkisë së 

Tiranës: shërbimet publike vendore, arsimi parauniversitar dhe mirëmbajtja e rrugëve.  

 

Shpenzimet operative të programit të shërbimeve publike përbëjnë 52% të totalit të këtyre 

shpenzimeve, pasi përfshijnë ndër të tjera edhe shërbimin e pastrimit. Pastrimi i qytetit 

është zëri më i rëndësishëm në shpenzimet operative, ku shpenzimet për realizimin e këtij 

shërbimi zënë 85% për periudhën e planifikimit. 

 

Funksioni i arsimit zë 16% të shpenzimeve operative. Në buxhetin operativ për arsimin 

përfshihen të gjitha fondet që realizojnë mirëmbajtjen e objekteve parashkollore dhe 

shkollore.  

 

Funksioni i ndriçimit parashikohet gjithashtu të ketë një rritje për shkak të investimeve të 

reja në rrugë dhe blloqe banimi si dhe një rritje të mundshme të konsumit nga shtrirja me e 

madhe e rrjetit ndriçues si dhe ndryshimit të pritshëm të cmimit të energjisë elektrike.  
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3. Fondi rezervë dhe kontigjenca 

 

Për periudhën afatmesme 2016-2018, Fondi rezervë dhe ai i Kontigjencës, eshte llogaritur 

sipas ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor. Këto fonde do të përdoren sipas 

përcaktimeve ligjore: 

 

Fondi Rezervë do të përdoret  për financimin e shpenzimeve që nuk mund të parashikohen 

gjatë hartimit të buxhetit, me vendime të Këshillit Bashkiak;  

 

 

Fondi i Kontigjencës do të përdoret për të përballuar efektet e mosrealizimit të të 

ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet 

e miratuara të programeve egzistuese, në rast se do të jetë e nevojshme gjithmonë me 

miratimin e Këshillit Bashkiak. 

 

 

4. Transferta për Individët 

 

Transfertat për individët përbëhen nga transfertat për mbështetje sociale të shtresave në 

nevojë si bonusi i qerasë, stimuj ekselence, si ai për nxënësit e shkëlqyer dhe stimuj të 

tjerë si pagesa për bebet, të cilat do të risillen në buxhetin e Bashkisë Tiranës pas një 

ndërprerje mëse 2 vjeçare. 
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KAPITULLI  V PROGRAMET E ZHVILLIMIT TË QYTETIT  
 

Ky kapitull, prezanton me hollësi politikat, qëllimet, objektivat dhe produktet e secilit prej 

programeve të zhvillimit të qytetit që parashikohen të realizohen për periudhën ne vazhdim nga 

të gjitha njësitë shpenzuese të Bashkisë së Tiranës. 

 

Bazuar në ligjin nr.8652, datë 31.07.2000, për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 

vendore”, në strukturat buxhetore të programeve që parashikojnë aktet ligjore mbi buxhetin si 

edhe në funksionet që ushtron aktualisht Bashkia e Tiranës, programet e zhvillimit të qytetit janë: 

 SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE 

 MENAXHIMI I RRUGEVE DHE TRANSPORTIT PUBLIK 

 ARSIMI PARA-UNIVERSITAR DHE EDUKIMI 

 KUJDESI SOCIAL 

 STREHIMI DHE PLANIFIKIMI I TERRITORIT 

 ZHVILLIMI EKONOMIK DHE PUNËSIMI 

 KULTURA DHE TURIZMI 

 ZHVILLIMI I RINISË DHE SPORTIT 

 PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI 

 RENDI DHE MBROJTJA CIVILE 

 

Totali i shpenzimeve të Bashkisë së Tiranës (korente dhe kapitale) në mijë lekë, për çdo program 

mbështetur në të ardhurat e veta paraqitet në tabelë e mëposhtme: 

 
  Buxheti total 2016-2018     Në mijë lekë 

 Programi Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 

1 Shërbimet Publike Vendore              3.835.894           4.000.000           4.200.000  

2 Menaxhimi i Rrugëve dhe Transportit Publik              2.625.520           2.757.000           2.898.000  

3 Arsimi Parauniversitar dhe Edukimi              2.140.413           2.234.800           2.370.000  

4 Kujdesi Social                 221.974              260.000              260.000  

5 Strehimi dhe Planifikimi i Territorit                 569.115              700.000              670.000  

6 Zhvillimi Ekonomik dhe Punesimi                 118.500              135.000              137.000  

7 Kultura dhe Turizmi                 164.100              180.000              183.000  

8 Rinia dhe Sportit                 110.335              115.896              120.000  

9 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi              2.255.895           2.246.392           2.448.230  

10  Mbrojtja e Mjedisit                     5.000                  8.000                10.000  

11 Rendi dhe mbrojtja  civile                 288.640              320.000              320.000  

 

TOTALI         12.335.387      12.957.088      13.616.230  

 


