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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). 
 

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 Krujë 

Bashkia Krujë 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 kanë 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 me ndikimin më të thellë ekonomik duke u krahasuar me vitin 2020 kur pothuajse u mbyllën totalisht 

njësitë e bar-restoranteve e rimorën disi veten. 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 tyre. 

Në sajë të mirëadministrimit tatimor bashkia ka arritur të grumbullojë të ardhura disi më shumë sesa një 

vit më parë (2020), kur bizneset në një masë të konsiderueshme ndaluan punën tërësisht ose përkohësisht 

për t’iu adaptuar kushteve të reja pandemike.  

Një buxhet në rritje i bashkisë vjen për shkak të mirëadministrimit të të ardhurave nga burimet e veta të 

bashkisë kundrejt vitit 2020, gjithashtu edhe kontributi i qeverisë qendrore vazhdon të jetë i lartë kryesisht 

për shkak të projekteve të rindërtimit të banesave të komunitetit dhe institucioneve publike që u prishën 

nga tërmeti i dhjetorit 2019. 

Është për t’u theksuar se edhe gjatë këtij viti bashkia ashtu sikurse në vitin e kaluar bashkia i ka ardhur në 

ndihmë familjeve të dëmtuara nga tërmeti të cilat kanë përfituar bonos (grant për qeranë e përkohshme) 

si edhe ndërtimin e banesave apo apartamenteve si financim nga qeveria qendrore nëpërmjet bashkisë.  

Përgjatë vitit 2021 financat e bashkisë janë karakterizuar nga:  

 Rritja e lehtë e investimeve kundrejt një viti më parë e për rrjedhojë edhe e peshës së tyre në gjithë 

buxhetin e bashkisë 

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

 Ruajtjen e numrit të personelit të bashkisë dhe gjithë institucioneve të bashkisë 

 Rritja e peshës së të ardhurave të veta në totalin e burimeve të financimit të bashkisë por ende larg 

asaj të para-Pandemisë. 

 

Ekzekutimi i buxhetit nuk ka arritur të përdorë të gjitha të burimet e financimit, për shkak të shumë 

projekteve me financim të qeverisë qendrore, të cilat do të vazhdojnë të zbatohen përgjatë vitit 2022. 
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Burimet e Financimit 
 

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (Në mijë Lekë) 
 

 

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

1,666,753 3,052,213 2,428,599 2,617,687 93% 

       

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 

145,115 152,722 175,249 199,067 88% 

Të ardhurat e tjera 76,328 38,707  472 0% 

Të ardhura nga taksat e 
ndara 

29,482 40,988 58,982 44,100 134% 

Të ardhura nga tarifa 
vendore 

80,214 71,449 75,993 86,361 88% 

Transferta e kushtëzuar 719,163 997,520 763,938 1,151,183 66% 

Transferta e 
pakushtëzuar 

276,863 1,412,551 891,325 299,525 298% 

TRASHËGIMI 
NGA VITI I 
SHKUAR 

Trasferta specifike 139,209 139,887 156,689 156,689 100% 

Trashëgimi nga viti i 
shkuar 

200,380 198,389 306,423 680,291 45% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bashkia mbështetet në mbi 75% të buxhetit të saj 
nga nga transfertat e qeverisë qendrore. Të 
ardhurat nga burimet e veta të financimit janë 
rreth 13% e totalit të të ardhurave. Për vitin 2021 
burimet e financimit u karakterizuan nga: 

 Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë ranë 

me 20% kundrejt vitit 2020 dhe u realizuan në 

masën 93% të planit të vitit 2021; 

 Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë u 

rritën në total me 2% kundrejt një viti më parë 

si rrjedhojë e mirëmenaxhimit të të ardhurave 

vendore nga administrata fiskale e bashkisë 

 Pesha e të ardhurave nga burimet e veta është 
rritur. 

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

20%

68%

12%

Fakt 2019

vetat qq trashegimi

10%

84%

6%

Fakt 2020
13%

75%

13%

Fakt 2021
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Shpenzimet buxhetore 
 

SHPENZIMET SIPAS 
PROGRAMIT  

(Në mijë Lekë) 

FAKT2019 FAKT 2020 FAKT 2021 PLAN 2021 
REALIZIMI 2021 

NË % 

1,468,364 2,371,923 1,844,674 2,617,687 70% 

 

 

Dy fjalë mbi shpenzimet 

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 shënuan rënie kundrejt vitit 2020 me rreth 22%, duke reflektuar 

kështu rënien e burimeve të financimit nga transfertat e qeverisë, ndërkohë që realizimi i tyre kundrejt 

planit të vitit 2021 ishte rreth 70%, ose një mosrealizim prej 30% i planit të bashkisë si rrjedhojë e 

investimeve që nuk u realizuan në disa shërbime të bashkisë si: arsimin parashkollor dhe atë bazë; rrjeti 

rrugor etj, kryesisht të financuar me fonde të qeverisë qendore. 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 

 Strehimi social 

 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 

 Shërbime publike 

 Rrjeti rrugor 

 Arsimi bazë përfshirë parashkollorin 

 Planifikimi urban vendor 
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Investimet 
 

INVESTIMET SIPAS PROGRAMEVE 
/Shërbimeve (Në mijë Lekë) 

 

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

580,568 362,656 384,522 311,716 123% 
       

 

 

 

 

 

 

887,796 

2,009,267 

1,460,152 

2,278,973 

580,568 

362,656 

384,522 

311,716

 -  500,000  1,000,000  1,500,000  2,000,000  2,500,000

 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 385 milionë Lekë. Kundrejt 
vitit 2020 investimet janë rritur me rreth 7.2% kjo shpjegon rritjen e kontributetit të tyre në buxhet. 
Ndërkohë që realizimi i investimeve për vitin 2021 kundrejt planit fillestar është në masën 123%. 
 
Investimet e bashkisë gjatë vitit 2020 kanë shënuar një hap cilësor në menaxhimin financiar: 

 Investimet zënë në fund të vitit 2021 rreth 21% të buxhetit të bashkisë nga 15% në vitin 2020 

 Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: infrastrukturës rrugore, arsimi 

i mesëm i përgjithshëm, furnizimi me ujë të pijshëm, trashëgimia kulturore etj. 
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Administrimi i bashkisë 
 

Realizimi faktik 
2021 

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

 
 7% 84% 

 

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 numer kundrejt vitit të kaluar) 0 0   3 0 

 

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

13.3 3.6 1.1 0 

 

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

  1.69  

 

  

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Rritja e kapaciteteve të administratës dhe qëndrueshmërisë së saj për të ofruar shërbime më të 

mira për komunitetin 

  

 125,522 
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Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Ditë trajnimi në total   49 0 

Numri total i personave të trajnuar   29 0 

 
 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Numri total i punonjësve të bashkisë 551 551 624 545 

Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë 551 551 624 545 

Numri total i punonjësve ne njesite shpenzuese 175 175 86 169 

Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit 73 20 7 0 

Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 0 0 3 0 

Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë Në mijë 
lekë 

175 175 63 169 

Shpenzime për investime Në mijë lekë 0 0 2,708 10,847 

Shpenzime korente Në mijë lekë 94,950 96,527 59,491 139,402 

 

 

  

Performanca 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 84% të planit 2021. Bashkia 
shpenzon rreth 7% 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 pasojavfe 
që ka lënë tërmeti dhe pandemia COVID’19. Performanca e administratës së bashkisë gjatë vitit 2021 
tregon se: 

 Janë marrë më shumë masa disiplinore për punonjësit e bashkisë për shkak të rritjes së 

monitorimit të punës së administratës në lidhje me respektimin e kuadrit ligjor dhe rregulloret e 

bashkisë  

 Janë rritur kapacitetet profesionale të administratë. Janë ofruar trajnime edhe pse në kushte 
pandemie për personelin e bashkisë 

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

administratës së saj. 
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INVESTIMET E BASHKISË 
Fakt  
2019 

Fakt  
2020 

Fakt  
2021 

Plan  
2021 

Realizimi 
2021 në % 

 
  2,708 10,847 25% Administrimi i bashkisë 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 
Fakti  

2019 

Fakti  

2020 
Fakti  

2021 
Plan  

2021 
Realizimi 2021 

në % 

Blerje kompjutera per Bashkine Krujë   2,708 3,248 83% 

Blerje mjete makineri pune per Drejtorinë e Sherbimeve  113     

Blerje mobilje per zyra    2,000 0% 

Gjelberim dhe mbjellje fidane dekorative    2,000 0% 

Kolaudim Rikonstruksion Godina e Bashkise    42 0% 

Mbikqyrje Sistemim asfaltim  e NjA dhe gjimnazit Shote 
Galica Fushë Kruje 

 80     

Ndertim I atrium center Thumana   35,257 44,042 80% 

Ndertim objekti poli Bubq   47,626 47,626 100% 

Shpronesim ne zone 1/2 Nj.A Thumane  1,386     

Sistemim asfaltim  e NjA dhe gjimnazit Shote Galica F Kruje  2,949     

 

 

Strehimi Social 
 

Realizimi faktik 
2021 

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

 
 33% 164% 

 

Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Strehimi Social: korente dhe investime 

 615,101 
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Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 Kosto e bashkisë për programin e strehimit social 
kundrejt numrit total të përfituesve nga (Mije 
Lekë / përfitues) 

 1,259  1,335 

 Numri personave të mbështetur me strehim 
social sipas kategorive (Ndryshimi vjetor në %)  275   

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Persona të mbështetur me strehim social 5 280  280 
 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Fonde të alokuara si mbështetje e bashkisë për strehim social Në 
mijë lekë 

0 0 615,101 0 

 

 

  

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Mbështetja e komunitetit dhe institucioneve publike me strehim social, kryesisht të të afektuarve 

nga tërmeti i dhjetorit 2019 me rindërtimin e banesave, shkollave dhe qendrave shëndetësore si 

edhe pagesa e qerasë për familjet përfituese.  

  

Performanca e shërbimit 

Bashkia ka realizuar shpenzime për projektet e rindërtimit dhe pagesës së bonusit të qerasë për 

banesat e familjeve të prekura nga tërmeti i dhjetorit 2019 si edhe të institucioneve publike: 

administrata e bashkisë në qendër dhe në njësitë administrative, shkollat publike të arsimit bazë dhe 

atij parauniversitar, të qendrave shërndetësore etj.  

Ndërkohë që programi i strehimit social pothuajse ka qenë jo aktiv nga ana e bashkisë gjatë viteve të 

kaluara, të gjitha fondet për mbështetjen e pasojave të tërmetit janë alokuar nga buxheti i shtetit. 

Deri në fund të vitit 2021 bashkia ka mbështetur rreth 1,200 familje që trajtohen me bonus qeraje.  
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INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 
Fakt  
2020 

Fakt 2021 Plan 2021 
Realizimi 

2021 në % 

 
4,335  194,494 244 

Disa herë 
rritje Strehimi Social 

Në mijë Lekë 
      

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

Mbikqyrje Rehabilitim perforcim banesash 183     

Rehabilitim perforcim banesash 4,151     

 

 

 

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 
 

Realizimi faktik 
2021 

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

 
 21% 100% 

 

Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: korente dhe investime 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për mbështetjen e familjeve dhe 

fëmijëve në nevojë. 

  

 359,910 
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Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 

Familjeve ne nevoje te mbeshtetura (Ndryshimi 
vjetor në numer) 0 0 270 0 

 

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

0 0 0 0 

 

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

0 0 0 0 

 

Gra viktima të dhunës në familjet të trajtuara 
me mbështetje (Ndryshimi vjetor në numer) 0 0 60 0 

 

Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale 
(Ndryshimi vjetor në numër) 0 0 30 0 

 

Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit   
(Ndryshimi vjetor në numer) 0 0 10 0 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetura nga bashkia   270  
Fëmijë të shërbyer në Qendra ditore   35  
Fëmijë të shërbyer në Qendra rezidenciale   54  
Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes nga 
bashkia 

  0  

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

  60  

Fëmijë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe   100  
Fëmijë në kopshte   100  
Fëmijë në çerdhe     
Kopshte dhe çerdheve funksionale   30  
Kopshte   28  
Çerdhe   2  
Numri personave të mbështetur me ndihmë ekonomike   575  

 

 

 

Performanca 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 100% kundrejt planit 2021. 

Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi rreth 28% 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. 
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Shërbime publike vendore 
 

Realizimi faktik 
2021 

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

 
 7% 60% 

 

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

 

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 %) 14.3 14.3 14.3 14.3 

 

Rrënjë pemë dekorative fondi i pemëve në 
hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në numër) 0 0 0 0 

 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 %) 

22.8 0.8 0.0 0.7 

 
Trotuare (Ndryshimi vjetor në km linear) 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Rrënjë pemë të mbjella në vit     

Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë     

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i shërbimeve publike vendore për gjithë komunitetin e saj qoftë në qytet apo njësitë 

administrative. 

  

 137,579 
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Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Sipërfaqe totale e gjelbër publike në Km2 48 48 48 48 

Sipërfaqe totale e bashkisë në Km2 339 339 339 339 

Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të 
bashkisë Në mijë lekë 

32,000 32,000 32,000 32,000 

Trotuare në km linear 16 16 16 16 

Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit Në mijë lekë 18,318 598 0 581 

Të ardhurat nga tarifat vendore Në mijë lekë 80,214 71,449 75,993 86,361 

Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave 
publike Në mijë lekë 

  137,579  

 

 

  

Performanca 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 60% të planit 

2021. Bashkia alokon rreth 7% të buxhetit të saj për këto shërbime. Performanca e këtij shërbimi 

tregon se: 

 Është ruajtur dhe mirëmbajtur fondi i pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjenteve publike të 

gjelbëruara nga bashkia 

 Ruajtja e dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta publike nën administrimin e bashkisë 

 Mirëmbajtja e varrezave publike të bashkisë si pjesë e këtij shërbimi të bashkisë në të njëjtin nivel 

edhe pse nuk janë shtuar fonde të dedikuara për shtimin e hapësirave apo përmirësimin e tyre. 
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INVESTIMET E BASHKISË 
Fakt  
2019 

Fakt  
2020 

Fakt  
2021 

Plan  
2021 

Realizimi 
2021 në % 

 
3,678 7,042 907 40,275 2% Shërbime publike vendore 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 
Fakti  

2019 

Fakti  

2020 
Fakti  

2021 
Plan  

2021 
Realizimi 2021 

në % 

Blerje lodrash per park femijesh prane monumentit Falgeo 899     

Blerje makineri dhe pajisje pune per drejtorine e 
sherbimeve 

269    
 

Blerje pompe zhytese per njesine administrative Bubq  468    

Blerje porte me piston elektronik 241     

Kolaudim :Projekte per permiresimin e kushteve te banimit 
per komunitetet e pafavorizuara ne Bashkine Kruje 

   22 
0% 

Kolaudim  punimesh per objekte me financim nga fondi i 
rindertimit 

   120 
0% 

Kolaudim punimesh per rindertimin e objekteve me fondet 
e rindertimit 

   120 
0% 

Kolaudim: Ndertim kuz dhe ndricim rrugor I rruges Kodheli    10 0% 

Kolaudim:Ndricim rrugor i rruges se varrezave magaze,fushe 
kruje 

   10 
0% 

Kolaudim:Rehabilitim i skemes ujitese ne rezervuarin 
thumane 

   41 
0% 

Kolaudim:Riparim dhe rrethim varrezave te Deshmoreve 
Kruje 

   2 
0% 

Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh : "Rindertimi I objektit 
Atrium Center Thumana 

   2,220 
0% 

Mbikqyrje dhe kolaudim Rikonstruksion banesash per 
komunitetin rom dhe egjiptjan 

   220 
0% 

Mbikqyrje dhe kolaudim: Punime per ndricimin rrugor ne 
qytetin Fushe Kruje ,Nj A Fushe Kruje ,Kruje 

   273 
0% 

Mbikqyrje Ndertim kuz dhe ndricim rrugor I rruges Kodheli  36    

Mbikqyrje punimesh per objekte me financim nga fondi I 
rindertimit 

   3,220 
0% 

Mbikqyrje punimesh per rindertimin e objekteve me fondet 
e rindertimit 

   3,220 
0% 

Mbikqyrje punimesh: Prishje e objekteve te demtuara nga 
termeti dhe transporti I mbeturinave 

   814 
0% 

Ndertim kuz dhe ndricim rrugor I rruges Kodheli  432    

Punime per ndricimin rrugor ne qytetin Fushe Kruje ,Nj A 
Fushe Kruje ,Kruje 

   15,224 
0% 

Rikualifikimi i dy qendrave urbane 975 577    

Rrethim dhe sistemim I varrezave publike Kraste,Kruje    3,084 0% 

Rrethim I varrezave katolike Thumane ,Nj Adm 
Thumane,Kruje 

   3,150 
0% 

Shtese kontrate Sistemim -Gjelberim Sheshi kryesor 5,000     

Sistemim -Asfaltim trotuare e gjelberim blloku nr 4 7,000     
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Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 
 

Realizimi faktik 
2021 

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

 
 6% 74% 

 

Figura 8: 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 %) 

100 100 96 100 

 

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

14 14 12 14 

 

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

20 20 20 20 

 

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

  3,128  

 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor: 

Mirëarsimimi i popullatës nëpërmjet rritjes së frekuentimit të fëmijëve në sistemin arsimor 

parashkollor dhe atë bazë. 

  

 118,847 
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Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor   25  
Numri klasave funksionale në sistemin  arsimor bazë (arsimi 9 
vjeçar) 

347 347 321 347 

Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë 
  38  

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec 1,659 1,659 1,576 1,659 

Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç 1,659 1,659 1,576 1,659 

Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç   594  

Mësues në sistemin parashkollor   89  

Mësues në sistemin  arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 477 477 518 477 

Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 6,814 6,814 6,331 6,814 

Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë Në mijë lekë 118,289 107,197 118,847 161,290 

 

 

 

 

Performanca 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 74% 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 6% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 tregon 

se: 

 Është ulur niveli i frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë (kryesisht për fëmijët e 

parashkollorit si rezultat edhe i situatës së vështirë pandemike); 

 Është ruajtur ose përmirësuar norma mesatare nxënës në klasë dhe nxënës për mësues; 

 Është rritur niveli i financimit të një institucioni arsimor duke ruajtur efiçiencën e përdorimit të 

parasë publike për këtë shërbim 

 Investimet e realizuara përgjatë vitit 2021 janë rindërtuar shkollat: Thumanë; Hajdar Zogu në 

Tapizë, Vëllezërit Masha, Shkolla e Bashkuar në Borizanë etj. 
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INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 Fakt 2020 
Fakt  
2021 

Plan 2021 
Realizimi 

2021 në % 

 
1,923 942 143 516 28% Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 

Në mije Leke 
      

Emërtimi i Projektit Fakti 2019 
Fakti  

2020 
Fakti  

2021 
Plan  

2021 
Realizimi në % 

Blerje mobilje per institucionet arsimore   664 685 97% 

Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh per objektin ; 
Rindertim I shkolles 9 vjecare " Hajdar Zogu" ,Tapize 

   1,300 
0% 

Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh per rindertimin e 
objekteve arsimore 

   950 
0% 

Mbikqyrje Rikonstruksion shkolla e bashkuar 
Borizane +palester 

520   51 
0% 

Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare dhe ndertim 
palestre Thumane 

27,208   14,600 0% 

Rindertimi i shkolles 9 vjecare Hajdar Zogu   20,630 20,630 100% 

Rindertimi i shkolles 9 vjecare vellezerit Masha   14,589 14,589 100% 

 

 

Rrjeti rrugor rural 

Realizimi faktik 
2021 

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

 
 6% 42% 

 

Figura 9: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korente dhe investime 

 

 

 102,154 
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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  0 

 Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear) 
0 0   

 

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

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

1,895 734  2,023 

 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Km rrugë të mirëmbajtura në vit 121.4 121.4 121.4 121.4 

Rrugë rurale të mirëmbajtura 18.9 18.9 18.9 18.9 

Rrugë urbane të mirëmbajtura 102.5 102.5 102.5 102.5 

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

    

Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara     
Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara     

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor 

  

Performanca e shërbimit 

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

apo rurale të saj në masën 42% të planit 2021 në një vlerë prej mbi 102 milionë Lekë ku investimet 

përfaqësojnë rreth 90% të tyre. Bashkia shpenzon rreth 6% 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 

 Janë përdorur fondet publike me eficiencë për të ofruar cilësi sa më të lartë të punimeve në  rrjetin 

rrugor. 
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Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / 
inventari rrugëve) 121 121  121 

Rrjeti rrugor rural 19 19  19 

Rrjeti rrugor urban 102 102  102 

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 229,947 89,013 102,154 245,507 

Shpenzime për menaxhimin e rrjetin rural     

Shpenzime për menaxhimin e rrjetin urban     

 

 

Planifikimi urban vendor 
 

Realizimi faktik 
2021 

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

 
 4% 363% 

 

Figura 10: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifikimi urban vendor: korente dhe investime 

 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i jetesës së komunitetit nëpërmjet zhvillimit të integruar të territorit të bashkisë 

  

 77,862 
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Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 

Inventari i instrumentave të përdorur nga 
bashkia si: PPV; Plani detajuar zonale; Plani 
sektorial per shembull për menaxhimin e 
integruar të mbetjeve etj. (Rritja e numrit te 
instrumentave) 

0 0  0 

 
Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që 
përputhen me planet e detajuara të zhvillimit 
kundrejt numrit total të lejeve të miratuara (në 
%) 

    

 

Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të 
miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të 
bashkisë (Në%) 

10.34 2.23  17.12 

 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia (Në 
numër) 

2 2  2 

Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me 
planet e detajuara të zhvillimit 

    

Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga 
bashkia 

    

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Të ardhurave nga lejet e zhvillimit (Në mijë lekë) 34,252 6,771  56,500 

Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë (Në 
mijë lekë) 

331,138 303,867 310,224 330,000 

 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuar shpenzime për zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorimin e  planeve të 

zhvillimit urbanistik si edhe planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Në përputhje me këto plane bashkia 

lëshon leje për ndërtimet e reja. Për këtë funksion bashkia ka alokuar një buxhet në masën 3.5 herë 

kundrejt planit fillestar të vitit 2021 në një vlerë rreth 78 milionë Lekë. Bashkia shpenzon rreth 4% të 

buxhetit të saj për këtë shërbim. Gjatë vitit 2021 performanca e këtij shërbimi tregon se: 

 U punua për hartimin e planeve të zhvillimit të territorit dhe planeve të përgjithshme vendore 

 U akorduan leje ndërtimi dhe zhvillimi në përgjithësi në përputhje të plotë me planet aktuale. 

Efekti pozitiv i shtimit të instrumentave të planifikimit do të vihet re në vitet e ardhshme pasi lejet 

e reja të ndërimit do të shqyrtohen dhe miratohen vetëm mbi bazën e planeve të detajuara 

vendore.  


