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rimi i të hënave për njësitë e vetë everisjes ven ore të nivelit të parë bashkitë  
është istemi n ormatik inanciar i everisë istemi i hesarit,  pranë inistrisë 
së inancave he konomisë, të cilat janë përp n ar he më pas p blik ar në 
plat ormën financatven ore al 1 ë hënat janë k m lative ose stok në n  
të peri hës , të shpreh ra në mone hë ven ase lekë  he  re erohen vetëm  
bashkive  ar et n k janë të për shirë në analizë  ër të m n ës ar krahasimet 
historike me peri hën përpara zbatimit të re ormës a ministrative he territoriale 

A , të hënat për peri hën  për  njësi të vetë everisjes ven ore  
ri klasifik an në nivelin e  bashkive të reja të krij ara në vijim të A  

ër ëllime analize të hënat e marra nga  në ormë br to janë klasifik ar 
nga a torët ke n jek r gjerësisht përcaktimet e Ligjit nr   ër financat 
e vetë everisjes ven ore , Ligjit nr   ër sistemin e taksave ven ore  
të n r sh ar, Ligjit nr   ër vetë everisjen ven ore  he praktikën 
n ërkombëtare përkatëse 2 ë hënat për të ar h rat janë kategoriz ar në përp thje 
me sa lartpërmen r në  

• të ar h ra nga b rime të veta ven ore ë për shijnë të ar h rat nga taksat 
ven ore, tari at, h amarrje ven ore he të tjera  

• taksa të n ara sipas përcaktimeve në Ligjin nr   ër financat e 
vetë everisjes ven ore  

• trans erta të pak shtëz ara he specifike  he 

• trans erta të k shtëz ara nga ministritë e linjës për nksione të eleg ara  

re kategoritë e para janë klasifik ar nën emërtimin e përbashkët të burimeve 
financiare të disponueshme, b rime mbi të cilat bashkitë kanë të rejta ven immarrjeje 
relative në li hje me mën rën e për orimit  ërsa, mbi kategorinë e trans ertave 
të k shtëz ara, bashkitë n k kanë a toritet ven immarrje në li hje me sasinë apo 
mën rën e për orimit të kët re on eve  pra, ato shpenzohen sipas përcaktimeve të 
ministrive të linjës n r she, me estinacion të përcakt ar  ër simetri me mën rën 
e organizimit të të hënave mbi të ar h rat sipas b rimit, analiza e shpenzimeve o 
të organizohet në  kategori kr esore  

• shpenzime të kr era me on e të veta të bashkive k  për shihen të ar h rat nga 
b rimet e veta, taksat e n ara, trans erta e pak shtëz ar he specifike  he,

• shpenzime të kr era me on e të k shtëz ara k  o të për shihen ato kategori 
shpenzimesh të mb l ara me on e nga trans erta të k shtëz ara nga ministritë 
e linjës, për shirë on et për investime nga on i për Zhvillimin e ajoneve 

Z

SHËNIM METODOLOGJIK
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ër të  kategoritë, si me on e të veta asht  he me on e të k shtëz ara, 
shpenzimet o të para iten sipas nat rës ekonomike të t re korrente he kapitale  

he sipas nksioneve të everisjes ven ore  

 raport është pjesë e një serie raportesh me rek encë trem jore he vjetore 
për financat ven ore të përgatit r nga o LA , nstit ti për Zhvillimin e abitatit  

aportet e mëparshme m n  të gjen en në  http financatven ore al p b
raporte  

ër një panoramë të përgjithshme për secilën prej  bashkive, m n  të kons ltoni 
rofilet e ashkive në  http financatven ore al analiza profilet
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1. HYRJE

onitorimi i vazh eshëm i zhvillimeve në financat p blike ven ore është një hap 
i rën ësishëm në vlerësimin e kapacitetit financiar të t re në nksion të shtrimit 
të nksioneve he kompetencave të përcakt ara në Ligjin nr   ër 
vetë everisjen ven ore  jithasht , një k ptim më i mirë i raportit kompetenca 
 b rime financiare të ispon eshme in ormon hartimin e politikave e ektive he 

eficiente në everisjen ven ore, lehtëson ialog n n ërmjet niveleve të everisjes, 
in ormon mbi kapacitetet h amarrëse, përmirëson llogari hënien, transparencën 

he besimin e kom nitetit në për a ës esit ven orë  

tat s raporti i financave ven ore ka për ëllim të para esë një panoramë të 
përgjithshme të financave p blike ven ore për  bashkitë, në n  të vitit  

er ormanca financiare e bashkive në kah n e të ar h rave he në shpërn arjen e 
t re në nksion të o rimit të shërbimeve p blike përbën një moment të rën ësishëm 
në n  të re ormave ecentraliz ese të n ërmarra përgjatë katër viteve të n it 

A ,   , etj , zhvillimin e zgje hjeve ven ore në m ajin ershor 
 he nën presionin e sht ar mbi bashkitë në vijim të atke ësive nat rore si 

tërmeti i shtatorit he  nëntorit  jithasht , ec ria e financave p blike 
ven ore o të analizohet gërshet ar me in ormacione nga b rime të tjera nstat, 

inistria e inancave he konomisë etj  me ëllim para itjen e aktorëve ë m n  
të kenë kontrib ar në ec rinë e treg esve për të ar h rat he shpenzimet ven ore  

tat s aporti i inancave blike en ore për itin , para et në kapit llin 
e të një analizë të etaj ar të ec risë së b rimeve financiare ven ore sipas 
kategorive  në kapit llin e tretë trajtohen shpenzimet e kr era nga everisja ven ore 
me on e të veta he me on e të k shtëz ara, n ërth r r me nat rën ekonomike 

he nksionale të shpenzimeve  ë vijim, isa rez ltate he rekoman ime për të 
ar hmen  
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  ashkitë, për a ësojnë nivelin e everisjes më pranë tetarëve he si të tilla, 
potencialisht janë në gjen je të a resojnë më mirë e everia en rore nevoja e 
kom niteteve ë ato për a ësojnë  az ar në përparësitë in ormative ë bashkitë 
gëzojnë përk n rejt everisjes ven ore, o erta për të mira he shërbime p blike 
m n  të përshtatet potencialisht me nevojat  pre erencat e tetarëve  e ormat 

ecentraliz ese të n ërmarra në h ipëri përgjatë peri hës    gjerësisht 
s n an izimin e everisjes ven ore, ke krij ar k shtet he kapacitetet për 
o rimin e shërbimeve p blike ven ore, me cilësi he eficiencë  ë terma sasiorë, 
rën ësia e everisjes ven ore në everisjen e përgjithshme vlerësohet të jetë rrit r 
baz ar në ec rinë e treg esit të b rimeve financiare totale të bashkive n aj 
së nominale he treg esit të b rimeve financiare të ispon eshme n aj së 
nominale për peri hën  iti  shënoi  momente të rën ësishme  
zgje hjet ven ore të m ajit ershor he atke ësitë nat rore të m ajve shtator 

he hjetor  ëto të n it, patën pasoja të rën a në jetën e kom niteteve, në jetë 
njerëzish he ëme materiale të më ha në str kt ra, pasojat e të cilëve pritet të jenë 
më të n jeshme në b hetet ven ore përgjatë vitit  

ë hënat  tregojnë se  treg esit e të ar h rave për everisjen ven ore nga b rime 
të veta ven ore, të ispon eshme he totale  në raport n aj së, pas një ec rie 
me l hatje minimale gjatë viteve , në tre vitet në vijim eri në n  të vitit 

 n o ën prirje rritëse ikt ar nga aktorë të n r shëm si, shtimi i nksioneve 
të reja he përgjegjësive për të shpenz ar,  për orimi i agjentëve tatimorë të 
ve për mble hjen e të ar h rave nga taksat he tari at ven ore he n r shime të 
politikës fiskale të bashkive rritja e taksave he tari ave ven ore në isa bashki  

reg esi i të ar h rave nga b rime të veta ven ore n aj së nominale rez lton të 
jetë rrit r nga  në vitin  në rreth  në n  të vitit   përmirësim 
vlerësohet të jetë n ik ar ve anërisht prej rritjes së të ar h rave nga taksa e n ikimit 
në in rastr kt rë për n ërtimet e reja , e cila në masën më të ma he gjenerohet 
në bashkinë iranë  

reg esi i të ar h rave të ispon eshme n aj së nominale gjithasht  rez lton të 
jetë përmirës ar nga viti në vit ke shën ar një nivel prej rreth  në n  të vitit 

 nga rreth  ë vlerësohej në vitin  Zhvillimet në kah n përmirës es 
në këtë treg es vlerësohet të jenë përcakt ar gjerësisht nga stabilizimi he rritja e 
nivelit të trans ertës së pak shtëz ar të përgjithshme he sektoriale

ërmirësimi nominal i treg esve ë për shijnë kategoritë e të ar h rave nga 
b rime të veta he ato nga trans ertat n ër everitare të pak shtëz ara ket të 
jetë k n ërbilanc ar nga zhvillimet në trans ertat e k shtëz ara rënia e t re në 
vitin  ësht , treg esi i b rimeve financiare totale n aj së nominale, pas 
përmirësimit he të vlerës më të lartë historike të shën ar në vitin ,  mo er a 
në rreth  në n  të vitit  
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rafik  reg esit e të ar h rave n aj së

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

ë të njëjtën linjë me treg esit e lartpërmen r, treg esit e a tonomisë fiskale 
ven ore mat r nga raporti i të ar h rave nga b rime të veta ven ore n aj b rimeve 
totale he raporti i b rimeve të ispon eshme n aj b rimeve totale  rez ltojnë të 
jenë përmirës ar në n  të vitit , në terma vjetorë he krahas ar me mesataren 
a atgjatë  aporti i të ar h rave nga b rimet e veta ven ore n aj totalit të b rimeve 
financiare shënoi një nivel prej rreth  në n  të vitit , në rritje me rreth  
pikë për in je krahas ar me një vit më parë  gjashëm, raporti i b rimeve financiare 
të ispon eshme n aj b rimeve financiare totale shënoi rritje me rreth  pikë 
për in je në terma vjetorë, ke regjistr ar një nivel prej rreth  në vitin  

ërmirësimi i treg esve të a tonomisë fiskale gj kohet të jetë n ik ar gjerësisht prej 
zgjerimit të të ar h rave nga b rimet e veta ven ore he trans erta e pak shtëz ar 

he sektoriale



16
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Hapësirë informuese 1
Si u ndikuan bashkitë nga fatkeqësitë natyrore të fund vitit 2019?

iti  shënoi  ngjarje me rën ësi për bashkitë  zgje hjet ven ore të 
mbajt ra në m ajin ershor he atke ësitë nat rore të m ajve shtator he 
nëntor e ektet e të cilëve  n jenë në rreth  bashki si  iranë, rrës, 
Lezhë, rbin, r jë, avajë, amëz, e in, rogozhinë, hijak he orë  

ë mën rë të ve antë, atke ësitë nat rore të n o h ra në gj smën e të 
të vitit , vlerësohet të kenë  n ik ar në renimin e përgjithshëm të 
ekonomisë në ven  he nga alësimin e ritmit të rritjes të të ar h rave nga 
b rime të veta ven ore  egjithatë, vlerësimi paraprak i e ekteve të t re në 
financat e bashkive të ar h rat nga b rimet e veta ven ore  të prek ra n k 

ket të jetë materializ ar en e plotësisht  ë ar h rat nga b rimet e veta 
ven ore, vlerësohet të jetë kategoria e cila o të prekej rejtpër rejt nga 
këto ngjarje në isa prej zërave të saj  taksa mbi veprimtarinë e shërbimit 
hotelier, taksa e pronës, tari at ven ore mbi zënien he për orimin e 
hapësirave p blike, tari at e shërbimeve  etj  ë vitin , të ar h rat nga 
b rimet e veta ven ore rez ltojnë në rritje për bashkitë  Lezhë , 

e in  he hijak  ë rritje me ritme më të mo er ara 
rez ltojnë të ar h rat në bashkitë  rogozhinë , iranë , 

avajë , amëz  he rrës  ë të k n ërt, të ar h rat 
nga b rime të veta ven ore shën an rënie në bashkitë r jë , orë 

 he rbin  

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al



rafik  orma vjetore e rritjes së të ar h rave nga b rimet e veta ven ore, 
viti 
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Zhvillimet e n o h ra në vitin , për bashkitë e konsi er ara,  ket të 
mos kenë k shtëz ar n jeshëm të ar h rat nga b rimet e veta ven ore,  
krahas ar me një vit më parë  egjithatë, vlerësohet se e ektet mbi të 
ar h rat nga b rimet e veta ven ore o të jenë më të n jeshme përgjatë 
vitit 

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al



rafik  ën ësia e të ar h rave nga b rime të veta në b hetin ven or

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

ë ar h rat nga b rimet e veta ven ore janë thelbësore për një everisje ven ore të 
mirë he të pavar r  ë b hetin ven or, kjo kategori të ar h rash për a ësoi rreth 

 n aj b rimeve financiare totale në vitin  rahas ar me një vit më parë, 
k  raport shënoi një përmirësim të lehtë me rreth  pikë për in jeje he ën ron 
rreth  pikë për in jeje mbi mesataren a atgjatë  ë këtë përmirësim vlerësohet 
të kenë n ik ar një sërë aktorësh, si rritja e nivelit të taksave he tari ave ven ore 
në isa prej bashkive he përmirësimi i m n shëm në normën e mble hjes së të 
ar h rave ke për or r si agjentë tatimorë n ërmarrjet e ve
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Total 61 bashkitë

Përjashtuar Bashkinë Tiranë

ë terma nominalë, në n  të vitit  të ar h rat nga b rimet e veta ven ore 
taksa he tari a ven ore, veprimtari me asete he të tjera  regjistr an një vlerë prej 
rreth  miliar  lekë, në rritje me rreth  në terma vjetorë, ose rreth  miliar  
lekë më të larta nga niveli i regjistr ar vitin e mëparshëm  orma e rritjes së të 
ar h rave nga b rimet e veta ven ore rez lton të jetë mo er ar n jeshëm në vitin 

, krahas ar me normën e rritjes së t re në tre vitet e mëparshme   nga alësim 
vlerësohet të jetë përcakt ar gjerësisht nga ec ria e të ar h rave nga b rime të veta 
ven ore në bashkinë iranë, si bashkia me peshën më të ma he në totalin e kësaj 
kategoria të ar h rash  ke përjasht ar bashkinë iranë, norma vjetore e rritjes së 
të ar h rave nga b rimet e veta ven ore  mo er a në rreth  në n  të vitit 

 

2.1    ECURIA E TË ARDHURAVE NGA BURIMET E     
         VETA VENDORE



rafik  ën ësia e të ar h rave nga b rime të veta në b hetin ven or

ëse o të hi hnim një vështrim historik mbi ec rinë e të ar h rave nga b rimet 
e veta ven ore përgjatë peri hës , ke përjasht ar bashkinë iranë, 

o të vëmë re se kjo kategori të ar h rash ka n jek r prirje rritëse por me ritme 
të përmbajt ra  ht ar bashkinë iranë, të ar h rat e kësaj kategorie regjistrojnë 
norma rritëse shi rore  aj, vlerësohet se per ormanca e të ar h rave nga 
b rime të veta ven ore përcaktohet gjerësisht nga bashkia iranë  

rafik  c ria e të ar h rave nga b rime ven ore në vlerë he n  vjetore
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rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

jatë vitit , per ormanca e të ar h rave nga b rime të veta është përcakt ar 
gjerësisht nga kontrib ti i të ar h rave nga taksat ven ore me rreth  pikë 
për in jeje  ë ar h rat nga taksat ven ore vijojnë të kontrib ojnë pozitivisht 
në ec rinë e përgjithshme të të ar h rave ven ore për të katërtin vit ra hazi, 
n onëse kontrib ti i t re  tk rr nga rreth  pikë për in jeje në vitin  he 
në rreth  pikë për in jeje në vitin , he rreth  pikë për in jeje në n  
të vitit  ë ar h rat nga tari at ven ore kontrib an negativisht me rreth 

 pikë për in jeje në ec rinë e përgjithshme të të ar h rave nga b rime të 
veta ven ore për vitin 



rafik  ë ar h ra nga b rime të veta ven ore  kontrib te në p p  he n r shimi 
vjetor në 
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L hatshmëria në terma të kontrib tit në kohë i kategorive të të ar h rave nga 
b rimet e veta ven ore, vlerësohet të jetë n ik ar nga n ërh rjet e shpeshta në 
k a rin legjislativ për n r shimin e nivelit he bazës së taks eshme për taksat he 
tari at ven ore si p sh  në rastin e taksës mbi aktivitetin e biznesit të vogël tatimi 
thjesht ar mbi fitimin e biznesit të vogël, n r shimet në taksën e pronës, rritja apo 
lja e tari ave ven ore etj  apo n r shime në elementë të tjerë të a ministrimit 

të t re si p sh  për orimi i agjentëve tatimorë si  për mble hjen e taksave he 
tari ave ven ore

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

Hapësirë informuese 2 
Të ardhurat nga burimet e veta vendore sipas 61 bashkive

oli i të ar h rave nga taksat, tari at he b rimet e tjera ven ore në 
b hetin ven or n r shon n jeshëm n ërmjet  bashkive në ven , ke 
s gjer ar për një str kt rë të n r shme të taksapag esve në secilën prej 
bashkive si he n r sh eshmëri në zhven osjen e barrës fiskale n ër ta, 

o shin amiljarë apo biznese  ër rreth  të bashkive  nga  bashki  
të ar h rat nga taksat për a ësojnë mbi  të të ar h rave nga b rimet 
e veta ven ore  ashkitë orë, stec, iranë, hijak, oskovec, e in, 
Lezhë, los, avajë, he ier mble hin të ar h ra nga taksat ven ore mbi 
mesataren kombëtare prej rreth  ë bashkinë orë, të ar h rat 
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nga taksat ven ore për a ësojnë rreth  të të ar h rave totale nga 
b rimet e veta ven ore, n ik ar kr esisht nga prania e një n mri të lartë 
biznesesh në territor  ë të k n ërt, të ar h rat nga taksat ven ore zënë 
peshën më të lët në bashkinë kë, me rreth  n aj totalit të të 
ar h rave nga b rimet ven ore  ërsa, për rreth  të bashkive  
nga  bashki  janë të ar h rat nga tari at të cilat për a ësojnë mbi  e 
kët re nga b rimet e veta ven ore të bashkisë  ë bashkitë ramsh, as, 

allakastër, amëz, kë he krapar tari at ven ore kontrib ojnë me më 
sh më se  në të ar h rat nga b rimet e veta ven ore të bashkisë  

apaciteti i bashkive për të gjener ar të ar h ra nga taksat he tari at 
ven ore,  para et i erenca të theks ara n ërmjet bashkive në linjë me 
karakteristikat në terma të pop llsisë rezi ente he bizneseve të lokaliz ara 
në territor  rreth  e të ar h rave totale nga taksat ven ore mbli het 
në bashkinë iranë, n jek r nga bashkia rrës me rreth  anoramë 
e ngjashme para itet e he në rastin e të ar h rave nga tari at ven ore  
bashkia iranë mble h rreth  të totalit, n jek r nga bashkitë amëz 

he rrës me  he , përkatësisht  raktikisht, pesha e bashkive 
n aj totalit të të ar h rave si nga taksat asht  he nga tari at ven ore, 
s gjeron për një hen ek të ma h në terma të kapaciteteve fiskale n ërmjet 
bashkisë iranë he  bashkive të tjera  ërjasht ar bashkinë iranë, 

i erencat mes bashkive zb ten n jeshëm he janë të pranishme në nivel 
më të mo er ar n ërmjet bashkive en ra ark  bashkitë e më ha  he 

 bashkive të tjera  i erencat e theks ara mi is bashkive në terma të 
kapaciteteve fiskale parashtrojnë nevojën për instr mente kompens es 
apo zb tës të t re, për të lej ar përmb shjen e nksioneve apo o rim të 
shërbimeve p blike, në sasi he cilësi    
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rafik  ërbërja e të ar h rave nga b rime të veta sipas bashkive
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Taksa Tarifa Të	tjera

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al
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Taksa Tarifa Të	tjera
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2.1.1    TË ARDHURAT NGA TAKSAT VENDORE

ë ar h rat nga taksat për a ësojnë një b rim të rën ësishëm financiar në str kt rën 
e të ar h rave nga b rimet e veta ven ore të bashkive  ë terma nominalë, të 
ar h rat nga taksat ven ore kontrib an me rreth  miliar ë lekë në b hetin 
ven or, në rritje me rreth  krahas ar me një vit më parë  orma e rritjes së të 
ar h rave nga taksat ven ore mbetet e pan r sh ar, e he nëse nga totali i t re o 
të zbrisnim të ar h rat e mble h ra në  bashkinë iranë  esha e këtij zëri n aj totalit 
të të ar h rave nga b rime të veta ven ore ishte rreth , raport k  rreth  pikë 
për in jeje nën mesataren a atgjatë prej rreth 

rafik  c ria e të ar h rave nga taksat ven ore 
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Përjashtuar bashkinë Tiranë 

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

onëse në terma të përgjithshëm të ar h rat nga taksat ven ore rez ltojnë të 
kenë shën ar zhvillime pozitive, një vështrim i hollësishëm mbi elementët përbërës 
evi enton obësitë a atgjata apo varësinë n aj një n mri të k fiz ar taksash  ë tre 
vitet e n it, per ormanca e të ar h rave nga taksat ven ore është përcakt ar nga 

 elementë  taksa e n ikimit në in rastr kt rë nga n ërtimet e reja he taksat mbi 
pas ritë e pal ajtshme n ërtesa, tokë b j ësore, tr all  ërkohë ë pesha e kësaj 
të n it është tk rr r, pesha e të ar h rave nga taksa e n ikimit në in rastr kt rë 
nga n ërtime te reja është rrit r me ritme të përshpejt ara  ë vitin , këto  
lloje taksash për a ës an  n aj totalit të të ar h rave nga taksat ven ore  ë 
të k n ërt, pesha he kontrib ti i tatimit të thjesht ar mbi fitimin e biznesit të vogël 

he i taksave të tjera vij an tk rrjen e he përgjatë vitit  jithasht , seria e të 
hënave për taksat ven ore përjasht ar bashkinë iranë tregon për një prirje rritëse 

të mo er ar të të ar h rave nga taksat ven ore për  bashkitë përgjatë peri hës 
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2.1.1    TË ARDHURAT NGA TAKSAT VENDORE rafik  ë ar h rat nga taksat ven ore sipas zërave kr esorë 

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

12.7 

14.6 
16.0 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

në
 m

ili
ar

dë
 le

kë
 

Taksa të tjera Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e b.v. 
Taksa mbi pasuritë e paluajtshme  Taksa e ndikimit në infrastrukturë 
Total taksa vendore 

aksa mbi pas ritë e pal ajtshme he transaksionet e kr era mbi to, përbën një 
b rim të enësishëm he të ën r eshëm të ar h rash për b hetin ven or  ë 
tre vitet e n it, të ar h rat nga kjo taksë vlerësohen në rreth  n aj së 
nominale, raport k  n jeshëm më lët krahas ar me mesataren e së prej rreth 

 të së për vitin  ALA   onëse n ër vite të ar h rat e 
mble h ra nga taksa mbi pas ritë e pal ajtshme kanë n jek r përgjithësisht prirje 
rritëse, problematikat e li h ra me të rejtat e pronësisë he m ngesës së regjistrave 
ka astralë, n ër të tjera, pengojnë sh r tëzimin e plotë të potencialit të kësaj takse  

ë vijim të re ormimit rrënjësor të kësaj takse nëpërmjet Ligjit nr   ër isa 
n r shime he shtesa në Ligjin nr  , atë , ër sistemin e taksave 
ven ore , të n r sh ar , viti  pritej të ishte he viti k r të gjitha bashkitë në ven  

o të aplikonin taksën e pronës sipas meto ologjisë të re, baz ar në kom nikimet në 
me ia të inistrisë së inancave he konomisë  Akt alisht, jo të gjitha bashkitë e 
kanë n ërmarrë këtë hap, si pasojë e problematikave në mble hjen e të hënave të 
nevojshme për aplikimin e kësaj meto ologjie  

ë ar h rat nga taksa mbi pas ritë e pal ajtshme regjistr an një vlerë prej rreth 
 miliar  lekë  ke shën ar një rënie të lehtë krahas ar me vitin e mëparshëm  

ë ar h rat nga taksa mbi tokën b j ësore, mbi tr allin he mbi trans erimin e 
të rejtave të pronësisë shën an rënie ke kontrib ar negativisht në ec rinë e 
përgjithshme të të ar h rave nga taksa e pronës  ë të k n ërt, të ar h rat nga 
taksa e n ërtesës shën an rritje vjetore me rreth  në terma vjetorë, por pa 
arrit r të k n ërbilancojnë e ektin negativ të kategorive të tjera  ë rreth  të 
bashkive  bashki , të ar h rat nga taksat e pronës rez ltojnë në rënie  
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rafik  ë ar h rat nga taksat mbi pas rinë e pal ajtshme 

rafik  ë ar h rat nga taksat mbi pas rinë e pal ajtshme sipas bashkive
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rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

ë nivel bashkie, rreth  e të ar h rave nga taksa për pas ritë e pal ajtshme 
mbli het në bashkinë iranë, rez ltat i për en rimit të një n mri të lartë banesash 

he n ërtesash në këtë territor  ashkia rrës ren itet e ta për nga pesha në 
të ar h rat nga taksa mbi pas ritë e pal ajtshme me rreth  n aj totalit për 
peri hën e konsi er ar
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ë terma str kt rorë, të ar h rat nga taksat mbi n ërtesat zënë peshën më të 
ma he në totalin nga të ar h rat nga taksa mbi pas rinë e pal ajtshme mesatarisht 

 në tre vitet e n it  ër vitin , të ar h rat nga kjo taksë regjistr an një 
nivel prej rreth  miliar  lekë, në rritje me rreth  në terma vjetorë  reth  
e të ar h rave totale nga taksa e n ërtesës  mblo h në bashkinë iranë n jek r 
nga bashkitë rrës  n aj totalit  he lorë  n aj totalit  egjithatë, 
niveli akt al i të ar h rave të mble h ra nga kjo taksë tregon se rez ltatet e 
re ormës he meto ologjisë së re, en e n k janë materializ ar  ë m ngesë të 
in ormacioneve të etaj ara, ec ria akt ale e të ar h rave nga taksa mbi n ërtesat 
m n  të interpretohet në isa mën ra  i  meto ologjia e re e cila solli një rritje 
të barrës fiskale m n  të ketë krij ar pam n ësi për pagesën e kësaj takse nga 
taksapag esit he të ketë rrit r nivelin e mos pagesës të saj  ii  meto ologjia e re 
m n  të ketë l r  rrit r barrën fiskale nga një kategori taksapag esish tek tjetra, 
me rez ltante kompens ese të njëra  tjetrës, pra me e ekt të papërfillshëm në total  
iii  me aplikimin e meto ologjisë së re, n k është arrit r të rritet baza e taks eshme 
si omos në ato bashki ë po për oret  si agjent tatimor he m n  të ketë en e 
li hje të paligjshme të paregjistr ara  apo jo e gjithë pop llata është e mb l ar 
me shërbim  iv  n o hitë ë karakteriz an gj smën e të të vitit  zgje hjet 
ven ore, tërmetet e njëpasnjëshme  m n  të kenë n ik ar negativisht në kr erjen 
e pagesave për këtë taksë  ë li hje me këtë të n it, të hënat për vitin , 
n k tregojnë për rënie të theks ar të nivelit të arkëtimit ve anërisht në bashkitë 
me ëme të më ha nga tërmeti i  ëntorit  bashkia rrës  iranë 

 r jë , Lezhë  etj

rafik  ë ar h ra nga taksat mbi n ërtesën he tokën b j ësore
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ë ar h rat nga taksa mbi tokën bujqësore, n onëse me peshë të mo er ar, 
kontrib an me rreth  milionë lekë në rënie me rreth  në terma vjetorë  
në kategorinë e të ar h rave nga taksa mbi pronën  ë n r shim nga elementi i 
për en rimit të të ar h rave nga taksa e n ërtesës në një n mër të k fiz ar bashkish, 
të ar h rat nga taksa mbi tokën b j ësore rez ltojnë të jenë të shpërn ara n ërmjet 
bashkive  iveli më i lartë i kësaj takse  mblo h në bashkinë ier rreth  e 
totalit , n jek r nga bashkitë L shnje , ivjakë , he oskovec , 
li h r he me karakterin b j ësor të ekonomive të kët re bashkive  ë ar h rat nga 
taksa e truallit zënë një peshë të lët në totalin e të ar h rave nga taksat e pronës 
rreth  he shën an rënie me rreth  në terma vjetorë  ë të njëjtin rejtim 
n ik an he të ar h rat nga taksa mbi transferimin e të drejtave të pronësisë, të cilat 
shën an rënie me rreth  në terma vjetorë  

lementi i të i rën ësishëm në të ar h rat nga taksat ven ore për a ësohet nga 
të h rat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. ë h rat nga kjo 
taksë vijojnë të për a ësojnë një b rim të rën ësishëm he enësishëm në b hetin 
ven or  në vitin  të ar h rat nga kjo taksë për a ës an rreth  n aj totalit 
të të ar h rave nga taksat ven ore he rreth  n aj totalit të të ar h rave nga 
b rimet e veta ven ore

Këta dy tregues sinjalizojnë për varësi të lartë të buxhetit vendor nga kjo taksë 
dhe rreziqe të shtuara varësisht natyrës ciklike të saj. Gjithashtu, mund të ndodhë 
që në prani të kufizimeve financiare, bashkitë të zhvendosin preferencat për 
likuiditet në terma afatshkurtër, në kurriz të zhvillimit të qëndrueshëm afatgjatë.

rafik  c ria e të ar h rave nga taksa e n ikimit në in rastr kt rë
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ë ar h rat nga taksa e n ikimit në in rastr kt rë nga n ërtimet e reja vij an të 
rriten me ritme të përshpejt ara për të tretin vit ra hazi, ve anërisht në bashkinë 

iranë  ë vitin , të ar h rat nga kjo taksë shën an një nivel prej rreth  
miliar ë lekë, në rritje me rreth  në terma vjetorë, ose rreth  miliar ë lekë 
më sh më krahas ar me vitin e mëparshëm  ërjasht ar të ar h rat e arkët ara nga 
bashkia iranë,  bashkitë e tjera në ven  mblo hën rreth  miliar ë lekë nga 

, me rritje në terma vjetorë me rreth  er ormanca në të ar h rat prej 
kësaj takse s gjeron për vijimësi të presioneve zhvillimore rritje e n mrit të lejeve 
të n ërtimit nga bashkitë në vijim të miratimit të planeve të përgjithshme ven ore 
konkretisht, rreth ,  leje të reja në vitin  në rreth  leje të reja në nëntë 
m ajt e parë të vitit ,  n onëse k  presion është për en r ar kr esisht në 
bashkinë iranë  Zbatimi i laneve të ërgjithshme en ore  nëpërmjet lejeve 
të reja të n ërtimit, nga një anë, n ikon pozitivisht në rritjen e të ar h rave nga 

 për bashkitë, nga ana tjetër, i ven os ato në një pozicion sfi es për o rimin e 
in rastr kt rave të nevojshme p blike, të cilat gjithasht  kërkojnë financime si në 
zhvillim fillestar asht  he në mirëmbajtje të vazh eshme   

ë nivel mesatar, të ar h rat nga  nga n ërtimet e reja he të ar h rat nga 
legalizimet  për a ës an rreth  të të ar h rave nga taksat ven ore në vitin 

, në rritje me rreth  pikë për in jeje krahas ar me vlerën e këtij raporti në vitin 
e mëparshëm  ër rreth   të bashkive ose  bashki, të ar h rat nga kjo taksë 

ën rojnë mbi mesataren kombëtare të raportit të ar h ra nga taksat ven ore  
ërkohë, në rreth  të bashkive ose  bashki të ar h rat nga kjo taksë 

për a ësojnë më pak se  të të ar h rave nga taksat ven ore ke re ekt ar eri 
ik  e he presione më të lëta zhvillimi apo m ngesë kërkese për zhvillime të reja  



rafik  , bashkitë n aj mesatares kombëtare për vitin 
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onëse me peshë të ma he në të ar h rat nga taksat ven ore, të ar h rat nga 
 n k realizohen njëtrajtësisht në të gjitha bashkitë  reth  e të ar h rave 

nga kjo taksë  mblo h në bashkinë iranë he i erenca në  bashkitë e tjera në 
ven  ë vitin , bashkia iranë arkëtoi rreth  miliar ë lekë, në rritje me rreth 

 në terma vjetorë  ritja me ritme shi rore e të ar h rave nga kjo taksë, është 
në linjë me të hënat mbi n mrin e lejeve të n ërtimit në vitin  bashkia iranë 
rez lton të ketë hënë rreth  he në nëntë m ajt e parë të vitit  kjo bashki 
rez lton të ketë hënë rreth  leje, rreth  leje më sh më 11  raktikisht, baz ar në 
in ormacionin nga lejet e n ërtimit, në nëntë m ajt e parë të vitit , në bashkinë 

iranë o të shtohen  milionë metër katrorë sipër a e n ërtimore, rreth  më 
sh më krahas ar me totalin e sipër a es sipas lejeve të n ërtimit për vitin  ëto 
të hëna, konfirmojnë sërish për karakterin specifik të kësaj bashkie he i erencën 
e ma he ë është krij ar mi is bashkisë iranë he  bashkive të tjera në ven  

e i erencë sh më të ma he nga bashkia iranë, bashkia Lezhë mblo hi rreth 
 të të ar h rave nga , n jek ra nga bashkitë rrës , amëz , 

orë  he avajë  ë bashkinë Lezhë, të ar h rat nga taksa e n ikimit në 
in rastr kt rë nga n ërtimet e reja rez lton të jenë rreth  milionë lekë nga rreth 

 milionë lekë ë ishin në vitin e mëparshëm në nëntë m ajt e parë të vitit , 
bashkia Lezhë regjistron  leje të hëna, vlerës ar në rreth  mijë metër katror 
n ërtim   njëjta prirje vihet re e he në bashkinë rrës k  nga rreth  milionë 
lekë në vitin , në vitin   mblo hën rreth   milionë lekë  ë të k n ërt, 
bashkitë emaliaj he ovë12 rez ltojnë të mos kenë gjener ar të ar h ra nga 
taksa e n ikimit në in rastr kt rë për vitin 

Vorë, 2.1% 

Vlorë, 0.8% 

Tiranë, 73.8% 

Shkodër, 0.8% 

Kavajë, 2.0% 

Lezhë, 4.7% 

Durrës, 3.0% 

Të tjerë, 12.8% 

2018 

2019 

rafik  aksa e n ikimit në in rastr kt rë nga n ërtimet e reja total  
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rafik  c ria e të ar h rave nga tatimi i thjesht ar mbi fitimin e biznesit të vogël

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

aksa e n ikimit në in rastr kt rë është shn ërr ar në një b rim të 
enësishëm i të ar h rave në b hetin ven or, ve anërisht në bashkitë e 

më ha si irana, rrësi, Lezha etj  ritja e kontrib tit të kësaj takse në 
b hetin ven or o të kërkonte njëkohësisht parashikime he angazhime 
a atmesme eri he a atgjata në li hje me o rimin e shërbimeve p blike 
ven ore për zhvillimet e reja  ë total, në nëntë m ajt e parë e të vitit  
janë sht ar rreth  milionë metër katror n ërtime të reja të cilat o të 

hej të sho ëroheshin me in rastr kt ra p blike mbështetëse  jithasht , 
ke enë një b rim të ar h rash i n ëm he jo i vazh eshëm, bashkitë 
het të gjejnë zgji hje he të a tësohen për t  bërë ballë et rimeve 

financiare të sotme he at re të ar hshme, përballë një b heti të k fiz ar 
 kjo o të krijonte k shte të avorshme he o të ishte në përp thje 

me konceptin e barazisë n ër gjeneracionale  raktikisht, të ar h rat e 
realiz ara sot nga kjo taksë o të hej të investoheshin për të sig r ar 
in rastr kt rat e nevojshme p blike si he operimin e t re në të ar hmen, 
pa rën ar në b hetet e gjeneratave të ar hshme

ë ar h rat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, ik r një b rim 
financiar i rën ësishëm në b hetet ven ore në vitin , të ar h rat nga kjo taksë 
për a ësonin rreth  n aj totalit të të ar h rave nga taksat ven ore, n ërsa, në 
vitin  ato për a ës an rreth  të t re , vijojnë të tk rrin kontrib tin e t re në 
mën rë progresive
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e n r shimet legjislative13 të n ërmarra në vitin , everisja ven ore h mbi 
një prej instr menteve për të tërhe r he n it r krijimin e n ërmarrjeve të reja në 
territoret në a ministrim  ë terma nominalë, të ar h rat nga kjo taksë regjistr an 
një vlerë prej  milionë lekë në , me një rritje prej  krahas ar me 
vitin  ë terma a atgjatë, të ar h rat nga kjo taksë pritet të lin në mën rë 
progresive kontrib tin e t re në totalin e të ar h rave nga b rime të veta ven ore  

onëse në masë më të lët, të ar h rat nga taksa vendore mbi veprimtarinë e 
shërbimit hotelier kontrib oi pozitivisht në rritjen e përgjithshme të të ar h rave nga 
taksat ven ore  ër vitin , të ar h rat nga kjo taksë shën an një nivel prej rreth 

 milionë lekë, në rritje me rreth  në terma vjetorë  

rafik  aksa mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier
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Elbasan, 3.7% Himarë, 2.8% 
Lezhë, 5.1% 

Vlorë, 2.6% 

Durrës, 7.7% 

Sarandë, 9.6% 

Të tjerë , 
22.7% 

Tiranë, 45.9% 

ër vitin , rreth  e të ar h rave nga taksa e hotelit  mblo hën në bashkinë 
iranë, n jek r nga bashkia aran ë me rreth  të të ar h rave totale  ërkohë, 

niveli i të ar h rave të mble h ra nga bashkitë e tjera me potencial t ristik rez lton 
të jetë relativisht i lët, n ik ar nga sezonaliteti ë karakterizon sezonin t ristik në 
ven  si he m n  të sinjalizojë për probleme str kt rore në li hje me regjistrimin e 
str kt rave akomo ese he raportimin e n mrit të p sh esve
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2.1.2    TË ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE

ari at ven ore pag hen në shkëmbim të të mirave, shërbimeve apo të rejtave 
të për t ara  Ato për a ësojnë një kategori të h rash në b hetet ven ore mbi të 
cilat bashkitë kanë a toritet të plotë në përcaktimin e nivelit he elementëve të 
tjerë përbërës si he mën rës së për orimit të t re  ë ar h rat nga tari at ven ore  
për a ësojnë një b rim të rën ësishëm të h rash në b hetin e bashkive ke 
për a ës ar rreth  n aj totalit të të ar h rave nga b rimet e veta ven ore  

ë përgjithësi, të ar h rat nga tari at ven ore para esin prirje rritëse nga viti në vit, 
ikt ar eri ik  e he nga per ormanca e një gr pi bashkish të cilat kanë aplik ar 

rritje të nivelit të tari ave ven ore si he për orimi i ve si agjentë tatimorë

ër një peri hë pesë vje are, të ar h rat nga tari at ven ore kanë shën ar norma 
rritjeje shi rore  ë të k n ërt, në vitin  të ar h rat nga tari at regjistr an 
një nivel prej rreth  miliar ë lekë, në rënie me rreth  krahas ar me vitin e 
mëparshëm  ër aktorët ë m n  të kenë kontrib ar negativisht në ec rinë e të 
ar h rave nga tari at ven ore, vlerësohet të jenë tërmetet e  htatorit he  

ëntorit të cilët prekën një n mër të konsi er eshëm bashkish

rafik  er ormanca e zërave kr esorë të tari ave ven ore

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al
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ër elementët e të ar h rave nga tari at ven ore, të ar h rat nga tari at e 
shërbimeve p blike mena himi i mbetjeve, n ri imi he gjelbërimi, rnizimi me 
jë he kanalizimet, jitja he k llimi  regjistr an një vlerë prej rreth  miliar ë 

lekë, një rënie me rreth  në terma vjetorë  reth  e të ar h rave nga tari at 
për shërbimet p blike  mblo hën nga tari a e pastrimit he higjienës k  rreth 

 e t re mbli het në bashkinë iranë  ë ar h rat nga tari a e n ri imit p blik 
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2.1.2    TË ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE

rafik  er ormanca e zërave kr esorë të tari ave ven ore

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

abelë  ë ar h ra nga tari a ven ore sipas kategorive në lekë

 ë vlerë esha n aj totalit

ari ë pastrimi he higjene , , ,

ari a për n ri imin p blik , ,

ari a për gjelbërimin , ,

ari a për rnizimin me jë he kanalizimet ,

ari a për shërbimin e jitjes he 
k llimit

, ,

ë ar h ra nga tari at e shërbimeve , , ,

ë ar h rat nga tari a për shërbimin e jitjes he të k llimit regjistr an shi ra relativisht 
mo este he janë gr mb ll ar nga bashkitë lbasan, Lezhë, oskovec, ivjakë he 
L shnjë  araprakisht, m n  të th het se ka marzhe përmirësimi të mble hjes së 
kësaj tari e, si omos në ato bashki k  toka b j ësore nën j ri iksion ka nevojë për 
shërbime të jitjes he k llimit  

ari a për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe të fasadave gjithasht  ka 
pës ar një rritje në peri hën në analizë ke shën ar një vlerë prej  miliar ë 
lekë në , nga  miliar ë lekë të mble h ra në  ëse o të shikonim 
per ormancën e zërave specifikë, rez lton se të ar h rat nga tarifa për zënien e 
hapësirës publike për qëllime biznesi (bare dhe restorante) zënë peshën më të 
lartë me rreth  të totalit, n jek r nga të ar h rat nga tarifa për parkingjet me 
rreth  të totalit  Li h r me të ar h rat nga tari a për parkingjet, vlen për t  
përmen r akti se vetëm bashkia iranë mble h rreth  të të ar h rave totale 
nga kjo tari ë  ë këtë rejtim, bashkitë e tjera të më ha, en ra ark , n k kanë 
pat r të njëjtën per ormancë, n onëse kanë potencial ke konsi er ar n mrin e 
pop llsisë he të a tomjeteve  

regjistr an një nivel prej rreth  milionë lekë ke për a ës ar rreth  n aj 
totalit nga tari at e shërbimeve p blike
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2.1.3     HUAMARRJA VENDORE DHE DETYRIMET E 
             PRAPAMBETURA

az ar në legjislacionin në i, në m ngesë apo prani të mjeteve financiare të 
pamja t eshme, bashkitë m n  të marrin h a a atshk rtër me ëllim mb limin e 
nevojave për lik i itet a atshk rtër ose a atgjatë me ëllim financimin e shpenzimeve 
kapitale apo ri financimin e një h aje ekzist ese  ermat he k shtet për të akses ar 
h a nga everisja ven ore në h ipëri janë specifikisht të rreg ll ara në Ligjin nr  

 ër h amarrjen e everisjes ven ore  az ar në të hënat e p blik ara 
në regjistrin e bor hit në n  të vitit ,14 rez lton se bashkitë or ë, ogra ec, 

lorë, lbasan, Lezhë he ish kom na etrelë kanë përfit ar h a nga sistemi bankar 
ven as  ë gjitha h atë e lartpërmen ra janë kontrakt ar në vitin  he vitin 

, me ëllim financimin e projekteve in rastr kt rore  as vitit , asnjë bashki 
n k rez lton të ketë marrë h a   

amarësi h ma në 
milionë 

lekë

ënshkrar 
më

ër on 
më

tok  në 
n  të 

vitit 

ashkia 
or ë

ro re it 

ashkia 
or ë

A 121.43

ashkia 
ogra ec

ro re it 113

ashkia lorë BKT 35.25

om  
etrelë

BKT 15

ashkia 
lbasan

BKT 364.22

ashkia 
Lezhë

A 

rimi  inistria e inancave he konomisë egjistri i or hit 15  

abelë  ë ar h ra nga tari a ven ore sipas kategorive në lekë

ë total, stok  i bor hit të everisjes ven ore në n  të vitit  rez lton të jetë 
rreth  milionë lekë ose rreth  n aj së16 he jep një kontrib t marzhinal 
në shi rën e bor hit p blik të përgjithshëm  rahas ar me të hënat e vitit , 
rez lton se bashkitë kanë l r ekspozimin e t re n aj bankave me rreth  milionë 
lekë si he et rimi i ish kom nës etrelë është shl er tërësisht  

a hënësi



2.1.3     HUAMARRJA VENDORE DHE DETYRIMET E 
             PRAPAMBETURA

as vitit , asnjë nga bashkitë n k rez lton të ketë marrë h a të reja, pavarësisht 
nevojave të theks ara për investime, të cilat në bashkitë e më ha ket të jenë 
a res ar nëpërmjet për orimit të skemave të ve  rajektorja e konsoli imit fiskal 
të n ërmarrë nga , ket të ketë k fiz ar hapësirën për h amarrje të re për 
bashkitë, për sa kohë bor hi ven or rrit nivelin e përgjithshëm të bor hit p blik  

rimi  A , inistria a inancave he konomisë he përp nime të a torëve

rafik  or hi p blik përk n rejt kriterit të astriktit
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ërkohë, krahas treg esve të bor hit, bashkitë në ven  mbartin n ër vite stok n 
e et rimeve të prapambet ra, të cilat në n  të vitit   vlerës an në rreth  
miliar ë lekë,  herë më i lartë se stok  i bor hit të everisjes ven ore  ë raport 
n aj së, et rimet e prapambet ra për a ës an rreth  nga një nivel prej 
rreth  një vit më parë  esatarisht, et rimet e prapambet ra të bashkive 
rën ojnë tetarët për rreth ,  lekë në n  të vitit , nga rreth ,  lekë 
për r më në n  të vitit  ë nivel bashkie, et rimet e prapambet ra për 
r më shënojnë vlerën maksimale në bashkinë avajë me rreth ,  lekë për 
r më he vlerën minimale në bashkinë atos e cila rez lton të mos ketë et rime 

të prapambet ra



Hapësirë informuese 3

Detyrimet e prapambetura: sa rëndojnë në buxhetet e bashkive?

et rimet e prapambet ra të bashkive  evi ent an në mën rë sistematike 
ke fill ar prej vitit  në vijim të miratimit të  nr   ër miratimin 

e strategjisë për paran alimin he shl erjen e et rimeve të prapambet ra të 
planit të veprimit  he hëzimit të inistrisë së inancave nr   ër 
shl erjen e et rimeve të prapambet ra  az ar në të hënat e inistrisë 
së inancave he konomisë, në n  të vitit , stok  i et rimeve të 
prapambet ra ishte rreth  miliar ë lekë, vlerë kjo sh etës ese si në nivel 
ven or asht  he në nivel en ror  hl erja  kët re et rimeve, pjesërisht 
të krij ara nga ish kom nat ë i  bashkëngjitën bashkive të reja në vijim 
të re ormës a ministrative he territoriale përbën barrë të enësishme për 
b hetet ven ore  

ë këtë k a ër, everia en rore merr përsipër vetëm shl erjen e  et rimeve 
për p nimet e kr era, por të papag ara në k a ër të financimeve nga on i 
për Zhvillimin e ajoneve, si e he trans ertat për përfitimet e paa tësisë  ë 
gjitha et rimet e tjera financiare të njësive të everisjes ven ore, ë n k 
për shihen në sa më sipër, het të parashikohen në vetë b hetet e njësive 
të everisjes ven ore  ke fill ar prej vitit , stok  i et rimeve të 
prapambet ra  tk rr në mën rë progresive, ke regjistr ar një nivel prej 
rreth  miliar  lekë në n  të vitit  ë të k n ërt,  stok  i et rimeve 
të prapambet ra në n  të vitit  shënoi një nivel prej rreth   miliar ë 

rafik  tok  i et rimeve të prapambet ra në miliar ë lekë
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rafik  tok  i et rimeve të prapambet ra sipas bashkive

rimi  ortali i inancave en ore  financatven ore al
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lekë  rahas ar me stok n e et rimeve të prapambet ra në n  të vitit 
, stok  akt al rez lton të jetë zgjer ar me rreth  miliar ë lekë, ose 

me rreth  Zgjerimi i et rimeve të prapambet ra he ë o të het 
të shl en në peri hën a atmesme, rez lton të ketë n o h r në  të 
bashkive ose  bashki  he ve anërisht në bashkitë  avajë, kës, erat, 

oskovec, amëz etj  ë të k n ërt, rreth  e bashkive ose rreth  
bashki  rez ltojnë të kenë kontrib ar në kah n lës të stok t të et rimeve të 
prapambet ra në n  të vitit  krahas ar me nivelin e tij në n  të vitit 

 ënie e enësishme e et rimeve të prapambet ra vihet re në bashkitë 
iranë, lorë he rrës

ë nivel bashkie, rreth  e stok t të et rimeve të prapambet ra mbartet 
nga  bashki  iveli më i lartë i stok t të et rimeve të prapambet ra  
regjistr a në bashkinë iranë me rreth  miliar ë lekë, ose  n aj stok t 
total në n  të vitit  rahas ar me një vit më parë, stok  i et rimeve 
të prapambet ra i bashkisë iranë, rez lton të jetë tk rr r me rreth  në 

n  të vitit  ashkia avajë ren itet e ta për nga niveli i et rimeve 
të prapambet ra, me rreth  milionë lekë, ose rreth  n aj totalit  

jatë vitit , bashkia avajë regjistron zgjerim të stok t të et rimeve të 
prapambet ra me rreth  milionë lekë ose rritje vjetore me rreth  

jithasht , në rritje rez lton e he stok  i et rimeve të prapambet ra në 
bashkitë amëz, kës, oskovec etj  



rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

rafik  ë ar h ra nga taksat e n ara

2.2     TË ARDHURAT NGA TAKSAT E NDARA

e miratimin e ligjit nr   ër financat e vetë everisjes ven ore ,  rishik an 
he sht an kategoritë e taksave të n ara n ërmjet everisjes ven ore he asaj 
en rore  ësht , bashkitë për tojnë  i   e të ar h rave nga taksa e kalimit të 
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n k rez ltojnë të jenë shpërn arë për bashkitë gjatë vitit  e një llogari të 
thjeshtë, kjo materializohet në një m ngesë të ar h rash për b hetet ven ore 
prej rreth  milionë lekë,  të cilat o të het të n aheshin n ërmjet bashkive 
sipas origjinës së t re baz ar në parashikimet e ligjit nr   ër financat e 
vetë everisjes ven ore
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c ria në kohë e të ar h rave nga taksat e n ara ka enë e l hatshme he pesha 
e këtij zëri n aj të ar h rave nga b rimet e veta shënoi një nivel prej rreth  në 
vitin  ë tërësi, të ar h rat nga taksat e n ara kontrib an në b hetin ven or 
me rreth  miliar ë lekë në n  të vitit , në rritje me rreth  në terma 
vjetorë
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2.2     TË ARDHURAT NGA TAKSAT E NDARA 2.3     TË ARDHURAT NGA TRANSFERTA E 
          PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME DHE 
          SEKTORIALE

ërmirësimi i vazh eshëm i mirë everisjes ven ore si he pajisja me shërbime 
p blike ven ore me eficiencë he efikasitet përbëjnë elementë thelbësorë për 
të n ik ar he n it r zhvillimin ekonomik në territorin në a ministrim  ë këtë 

rejtim, të h rat nga trans erta e pak shtëz ar për a ësojnë një b rim thelbësor në 
përmb shje të nksioneve he kompetencave të bashkive të përcakt ara në ligjin 
nr   ër vetë everisjen ven ore , ke s n ar mb lljen e hen ek t negativ 
mi is nevojës për shpenzime he kapacitetit fiskal kapacitetit për të gjener ar të 
ar h ra  rahas t re, k shtet e atke ësive nat rore të n o h ra përgjatë vitit  

he pan emisë  së fillim vitit  rën ësia he ën r eshmëria e këtij 
b rimi financiar para et rën ësi të ve antë për bashkitë  az ar në in ormacionin 
e p blik ar nga o  he hëzimet përkatëse për hartimin e A së , 
trans erta e pak shtëz ar parashikohet në rritje eri në vitin  kr esisht trans erta 
e pak shtëz ar e përgjithshme  ë k shtet k r viti   mb ll me një bilanc 

ëmesh të enësishëm, gjashtëm jori i parë nën e ektin e pan emisë , 
vlerësimet n ërkombëtare për rritjen ekonomike janë në kah n pesimist, mbetet për 
t  vlerës ar nëse niveli i para it r i trans ertës së pak shtëz ar o të jetë e m n r 
të realizohet  

ë vijim të trans erimit simetrik në tit ll ekskl ziv të një sërë nksionesh në vitin , 
shtrimi i t re  realiz a nëpërmjet mjeteve monetare të trans er ara nga everia 
en rore rejt asaj ven ore, nëpërmjet trans ertës specifike  ë përmb llje të azës 

tranzitore të trans erimit të kët re nksioneve apo ke fill ar nga fillim viti , 
ato financohen nëpërmjet trans ertës së pak shtëz ar sektoriale, on et e të cilës o 
të për oren në a tonomi  Ligji nr   ër financat e vetë everisjes ven ore  
sanksionoi përmasën he mën rën e shpërn arjes së trans ertës së pak shtëz ar  
për o vit b hetor, ajo është jo më pak se  e së sipas parashikimeve he 
vlerësimeve makroekonomike të mirat ara nga ëshilli i inistrave he, në o rast, 
n k m n  të jetë më e vogël se sh ma totale e n arë në vitin e mëparshëm  n arja e 
saj bëhet nëpërmjet orm lës së mirat ar nga inistria e inancave he konomisë  

ë vitin , bashkitë për t an rreth  miliar ë lekë në total në trajtën e 
trans ertës së pak shtëz ar së bashk  me trans ertën sektoriale , në rritje me rreth 

 krahas ar me vitin e mëparshëm  orma e rritjes së trans ertës së pak shtëz ar 
të përgjithshme he sektoriale ket të jetë mo er ar në mën rë progresive nga 
viti  në vitin , si pasojë e sh arjes së e ektit bazë të rritjes nga trans erta 
specifike  sektoriale  ë b hetet ven ore, rreth  miliar ë lekë  shpërn anë në 
trajtën e trans ertës së pak shtëz ar të përgjithshme he rreth  miliar ë lekë në 
trajtën e trans ertës së pak shtëz ar sektoriale për nksionet e reja të trans er ara 
në vitin  21
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rafik  c ria e trans ertës së pak shtëz ar n ër vite
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rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al rimi  inistria e inancave he konomisë

rans erta e pak shtëz ar he specifike përbën b rimin financiar kr esor 
për bashkitë ke për a ës ar mesatarisht  të b rimeve financiare të 

ispon eshme  ën ësia e këtij b rimi bëhet më e kshme në nivel bashkie, 
k  në rreth  të bashkive ose  prej t re  pesha e të ar h rave nga 
trans erta e pak shtëz ar he specifike rez lton mbi mesataren kombëtare për 
vitin  ë bashkinë stec,  e të ar h rave ven ore për a ësohet 
nga trans erta e pak shtëz ar he specifike  ë të k n ërt, pesha minimale 
n aj b rimeve financiare të ispon eshme  regjistr a në bashkinë iranë, 
me rreth 
 



43

rafik  arësia nga trans erta e pak shtëz ar he specifike, viti 
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2.4     TË ARDHURAT NGA TRANSFERTA TË 
          KUSHTËZUARA

az ar në nenin , të Ligjit nr   ër financat e vetë everisjes ven ore , 
trans ertat e k shtëz ara jepen për shtrimin e nksioneve të eleg ara he për 
projekte të ve anta të konsi er ara me interes ven or, rajonal apo kombëtar  k  
kërkohet bashkëp nimi i njësive ven ore  is r nga sa specifik ar në ligj, on et 
e k shtëz ara të trans er ara në bashki për shijnë jo vetëm on et për shtrimin e 

nksione të eleg ara, por në to m n  të kanalizohen e he on et për investime 
për shirë kët  he Z  onëse n k shtrojnë kontroll mbi estinacionin e t re, 
të ar h rat nga trans ertat e k shtëz ara për a ësojnë rreth 36.3% ndaj totalit të 
burimeve financiare të bashkive në vitin  esha e kët re trans ertave n aj totalit 
të b rimeve financiare është tk rr r gjatë peri hës së konsi er ar, nga një nivel 
mesatar prej rreth  në peri hën  në nivelin mesatar prej  në 
tre vitet e n it  jatë vitit , everisja en rore  trans eroi bashkive rreth  
miliar ë lekë në trajtën e trans ertës së k shtëz ar, rreth  më pak krahas ar me 
një vit më parë

rafik  ë ar h ra nga trans ertat e k shtëz ara 
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rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

jatë vitit , on et e trans er ara nga ministria përgjegjëse për mirë enien 
sociale22  shën an një nivel prej rreth  miliar ë lekë, në rënie të lehtë me 
rreth  krahas ar me vitin e mëparshëm  ëto on e  trans erohen bashkive 
në trajtën e trans ertës së k shtëz ar për n ihmën ekonomike he pagesën e 
paa tësisë, he më tej bashkitë bëjnë shpërn arjen e t re në përfit esit n orë  

jatë këtij viti, evi entohet një rritje e lehtë e on eve të kanaliz ara në nivel ven or 
nëpërmjet ministrisë përgjegjëse për transportin he in rastr kt rën e cila trans eroi 
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2.4     TË ARDHURAT NGA TRANSFERTA TË 
          KUSHTËZUARA

rreth  miliar ë lekë, në rritje me rreth  në terma vjetorë  ntitetet en rore 
përgjegjëse për zhvillimin rban trans er an rreth  miliar ë lekë në nivel bashkie 

 krahas ar me vitin e mëparshëm , të cilat janë shpenz ar më së sh mti në 
përmirësimin e in rastr kt rës së rnizimit me jë he zhvillimit të kom nitetit Z  

inistria përgjegjëse për arsimin, sportin he rininë shpenzoi në nivel ven or rreth 
 miliar ë lekë në vitin , nga të cilat rreth  miliar ë lekë vlerësohet të jenë 

shpenz ar në investime për përmirësimin e in rastr kt rës arsimore
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2.5    BURIMET FINANCIARE: SA PARA PATËN NË 
         DISPOZICION BASHKITË NË VITIN 2019?

 seksion s non të pas rojë nga b rojnë on et me të cilat bashkitë shtrojnë 
nksionet he përgjegjësitë, o rojnë shërbime për kom nitetin përkatës he 

per ormancën e t re në n  të vitit 23 rimet financiare totale të everisjes 
ven ore regjistr an një vlerë prej  miliar ë lekë në n  të vitit , në rënie 
me rreth  krahas ar me të njëjtën peri hë të një viti më parë 24 ëse nga totali i 
b rimeve financiare o të përjashtonim ato kategori të konsi er ara me estinacion 
trans erta të k shtëz ara , të ar h rat mbi të cilat bashkitë shtrojnë a toritet he 
kanë të rejta ven immarrjeje shën an një vlerë prej rreth  miliar ë lekë, në 
rritje me rreth  në terma vjetorë

rafik  c ria e b rimeve financiare totale
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për a ës an rreth  të b rimeve financiare totale he për shijnë  të ar h rat 
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 he të ar h rat nga taksa të n ara  ë të k n ërt, b rimet financiare 
të k shtëz ara, për a ës an rreth  n aj totalit, rreth  pikë për in jeje nën 
mesataren a atgjatë llogarit r si mesatare e peshës së kësaj kategorie n aj totalit 
për peri hat e re er ara



rafik  ontrib ti i kategorive në pikë për in je  në n r shimin vjetor të b rimeve 
financiare në për in je

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

c ria e b rimeve financiare totale në n  të vitit   përcakt a prej ec risë së të 
h rave nga b rimet e veta ven ore, të cilat kontrib an me rreth  pikë për in jeje 
në rritjen vjetore të b rimeve financiare  ë të njëjtin rejtim, e he pse në masë më 
të vogël  pikë për in je , kontrib an e he të h rat nga trans erta e pak shtëz ar 

he ajo sektoriale

23.0 

9.7 

-2.0 

-10 

0 

10 

20 

30 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Transferta të kushtëzuara Taksa të ndara 

Transferta e pakushtëzuar dhe specifike Të ardhura nga burime të veta  

Burime financiare totale 

abelë  rime financiare sipas kategorive në lekë

 ë ar h ra 
nga 

b rime të 
veta

rans erta e 
pa

k shtëz ar 
he 
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k shtëz ara
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Burime 
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totale pa 
on et e 

trashëg ara

              1.2                 5.2  
      12.6        1.3        23.4         3.6  
               1.4                  45.4 
      12.2        1.5        25.2         4.2  
      14.4       12.1 1.1                 4.6 56.2 
      13.1       11.3 1.1        26.4           
                      25.6          61.6 
              1.2        32.3         5.1  
      24.2       23.6 1.5                 1.5  
      25.6                         4.3  



Hapësirë informuese 4
Tregues të autonomisë financiare vendore

tr kt ra e b rimeve të financimit për bashkitë m n  të për oret si një 
treg es i tërthortë për të vlerës ar kapacitetin financiar të t re, m n ësinë 
për të n ërmarrë investime në mën rë të pavar r he për të përmb sh r 
kërkesat e kom nitetit për shërbime p blike  esatarisht, për  bashkitë 
në ven , të ar h rat nga b rimet e  veta për a ës an rreth  n aj 
b rimeve totale, të ar h rat nga trans erta e pak shtëz ar he ajo specifike 
rreth  he të ar h rat nga taksat e n ara rreth  n aj b rimeve të  
financimit totale në n  të vitit  

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

rafik  rimet financiare sipas bashkive viti  
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ë nivel bashkie, pesha ë zënë të ar h rat e veta taksa, tari a he të 
tjera  në totalin e b rimeve të financimit l hatet në një interval të gjerë 
vlerash  vlera minimale  regjistr a në bashkinë as me  he vlera 
maksimale në bashkinë iranë me rreth  ë përpjesëtim të zh rejtë, 
at  k  të ar h rat nga b rimet ven ore janë të lëta, të ar h rat nga 
trans erta e pak shtëz ar he specifike financojnë gjerësisht b hetin e 
bashkisë  istorikisht, trans ertat e k shtëz ara kanë për a ës ar nivelin 
më të lartë të të h rave në b hetet ven ore, por në n  të vitit  ato 
sh a ën një rënie krahas ar me vitin   e totalit  ke zënë rreth 

 të totalit të b rimeve financiare  jë panoramë e përgjithshme mbi 
b rimet e financimit të bashkive vijon të evi entojë i erenca të theks ara 
n ërmjet t re e he baz ar në të hënat me bazë vjetore për 



3. SHPENZIMET VENDORE: 
SI I PËRDORËN BASHKITË 
PARATË NË DISPOZICION?

1133..55%%  

1155..99%%  

1177..44%%  1177..33%%  1177..44%%  

77..55%% 

99..99%%  
1100..44%% 1100..11%%  

1111..44%%  

22..33%%  22..99%%  33..11%%  22..99%%  33..33%%  
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ë përmirësim rez lton gjithasht  e he treg esi i shpenzimeve me on e të veta të 
bashkive n aj shpenzimeve të përgjithshme të everisë, i cili në vitin   vlerës a 
në nivelin , në rritje me  pikë për in je krahas ar me një vit më parë  eri 
në vitin  k  raport n k para et n r shime të n jeshme, he rez lton i stabiliz ar 
në një nivel mesatar prej rreth  e shtimin e nksioneve të bashkive he rritjen 
e nivelit të trans ertave n ër everitare të pak shtëz ara, k  raport  rrit në nivelin 

 në n  të vitit 

esatarisht, në h ipëri everisja ven ore kanalizon mbi  të b rimeve financiare 
totale për mb limin e shpenzimeve korrente he rreth  për shpenzime kapitale  
hpenzimet kapitale të kr era nga everisja ven ore për a ës an rreth  n aj 

së nominale në vitin , raport k  në rritje me rreth  pikë për in jeje 
krahas ar me nivelin e tij në vitin e mëparshëm  hpenzimet kapitale të kr era me 
on e të veta  vlerës an në rreth  n aj së nominale

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

  ër orimi i b rimeve financiare në ispozicion, përbën anën tjetër të rën ësishme 
në mena himin financiar p blik ven or  ën ësia e everisjes ven ore në terma të 
shpenzimeve rez lton të jetë rrit r ke fill ar prej vitit  reg esi i shpenzimeve 
të kr era me on e të veta n aj së shënoi rritje nga rreth  në  në n  
të vitit 
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1177..44%%  1177..33%%  1177..44%%  
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rafik  reg es të shpenzimeve ven ore
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rafik  nvestimet n aj së nominale

44..88%% 
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Investimet publike totale 

Shpenzime kapitale vendore 

Shpenzime kapitale vendore (me fonde të veta) 

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

hpërn arja e shpenzimeve sipas nksioneve të shtr ara nga everisja ven ore 
apo en rore  tregon sesi everisja ven ore he ajo en rore n ajnë mes t re 
shtrimin e nksioneve he të kompetencave mat r nga për in ja e shpenzimeve 

të kr era nga secili nivel i everisjes sipas nksioneve baz ar në klasifikimin  
ke përjasht ar mbrojtjen, si një nksion i shtr ar ekskl zivisht në nivel en ror, 

në nksionet e tjera pesha e everisjes ven ore rez lton n jeshëm më e lët se ajo 
e everisjes en rore  ashkitë shtrojnë kompetenca më të zgjer ara në funksionin 
e strehimit dhe komoditeteve të komunitetit rreth  e shpenzimeve kr het 
nga everisja ven ore  he në funksionin e argëtimit, kulturës dhe çështjeve fetare 
rreth  e shpenzimeve kr het nga everisja ven ore  jithasht , në vitin  
rreth  e shpenzimeve në funksionin e mbrojtjes së mjedisit  kr e nga everisja 
ven ore
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rafik  nvestimet n aj së nominale rafik  hpërn arja e shpenzimeve sipas nksioneve viti 

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al
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Shëndetësia 

Argëtimi, kultura dhe çështjet fetare 

Arsimi  

Mbrojtja Sociale 

Qendore Vendore 

3.1     SHPENZIMET SIPAS BURIMIT TË FINANCIMIT

 seksion o ron një panoramë të përgjithshme mbi mën rën si janë shpenz ar 
paratë në ispozicion të bashkive në vitin  sipas b rimit të financimit he 
kr ëz ar me kategorizimin sipas nat rës ekonomike paga he sig rime sho ërore, 
shpenzime operative he investime  he sipas nksioneve të everisjes arsim, 
ështje ekonomike, mbrojtje mje isi, etj  

er ormanca pozitive në ec rinë e b rimeve financiare totale  materializ a në 
zgjerimin e shpenzimeve të kr era nga bashkitë përgjatë vitit  ë n  të vitit 

, mjetet financiare të kanaliz ara nga  bashkitë në ven , regjistr an një vlerë 
prej rreth  miliar ë lekë, shi ër kjo rreth  më e lartë se ajo e regjistr ar në 
vitin e shk ar 26 ërjasht ar shpenzimet e kr era me on e të trashëg ara nga viti i 
mëparshëm, rez lton se bashkitë kanë shpenz ar në vitin  rreth  miliar ë 
lekë, rreth  më sh më se një vit më parë  hpenzimet me on et e veta të 
bashkive regjistr an një nivel prej rreth  miliar ë lekë në n  të vitit , ke 
shën ar një rritje prej  krahas ar me vitin e mëparshëm  hpenzimet e kr era 
me on e të k shtëz ara shën an një vlerë prej rreth  miliar ë lekë, në lje me 
rreth  miliar ë lekë në terma vjetorë apo me rreth  ë terma str kt rorë, 
rreth  e shpenzimeve  kr e me on e të veta, n ërsa  e t re me on e 
të k shtëz ara  
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rafik  hpenzimet ven ore sipas b rimit të financimit

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al
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me fonde të veta me fonde të kushtëzuara total 

esatarisht në tre vitet e n it shpenzimet korrente janë mb l ar në masën  
me on e nga b rimet e veta ven ore he për rreth  nga b rimet financiare 
të k shtëz ara  ërkohë, shpenzimet kapitale  mb l an mesatarisht në masën 

 nga b rimet e veta ven ore he në masën  nga b rimet e k shtëz ara  
ë n  të vitit , shpenzimet kapitale  mb l an në masën  nga b rimet 

financiare ven ore he për rreth  nga ato të k shtëz ara për shirë kët  on et 
nga Z

0% 
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rafik  b limi i shpenzimeve korrente he kapitale sipas b rimit

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al
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rafik  hpenzimet ven ore sipas b rimit të financimit

rafik  b limi i shpenzimeve korrente he kapitale sipas b rimit

rafik  hpenzimet sipas klasifikimit nksional he b rimit të financimit 

r ëzimi i të hënave sipas b rimit të financimit he klasifikimit nksional tregon se, 
nksioni i mbrojtjes sociale mb lohet gjerësisht me on e të k shtëz ara trans erta 

e k shtëz ar nga ministria përgjegjëse për mbrojtjen sociale  ë peri hën e 
konsi er ar, rreth  e mbrojtjes sociale  financ a me trans erta të k shtëz ara 
trans erta në b hetet amiljare për pagesë pap nësie he A   ë të k n ërt, 
bashkitë mb lojnë me on e të veta rreth  të shpenzimeve në nksionin e 
çështjeve ekonomike  ë shën e strehimit dhe komoditeteve të komunitetit, rreth 

 e shpenzimeve  financ a me on e të veta të bashkive  Rendi dhe siguria 
publike, mbrojtja e mjedisit dhe argëtimi, kultura dhe çështjet fetare janë nksione 
kostot e të cilave mb lohen gjerësisht nga on et e veta të bashkive n onëse në 
vlera nominale të lëta
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rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al



56

3.2     SHPENZIMET E KRYERA ME FONDE TË VETA 
          TË  BASHKIVE

hpenzimet e kr era me on e të veta të bashkive regjistr an një nivel prej rreth  
miliar ë lekë në vitin , në rritje me rreth  krahas ar me vitin e mëparshëm  

ër to, rreth  miliar ë lekë janë shpenzime të kr era me on e të trashëg ara 
nga viti i mëparshëm  ë vijim, in ormacionet në li hje me shpenzimet e kr era me 
on e të veta o të analizohen sipas klasifikimit ekonomik he nksional të t re

rafik  c ria e shpenzimeve me on e të veta
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rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al



3.2     SHPENZIMET E KRYERA ME FONDE TË VETA 
          TË  BASHKIVE

rafik  c ria e shpenzimeve me on e të veta

az ar në klasifikimin sipas nat rës ekonomike bashkitë për orën rreth  të 
on eve të t re për mb limin e shpenzimeve korrente rreth  miliar ë lekë  he 

rreth  në mb limin e shpenzimeve kapitale rreth  miliar ë lekë  ah  i 
zhvillimeve në shpenzimet e me on e të veta përgjatë tre viteve të n it është 
përcakt ar gjerësisht nga ec ria e shpenzimeve korrente  ë n r shim me prirjen e 
tre viteve të n it, përgjatë vitit , kah  i zhvillimeve në shpenzimet me on e të 
veta  përcakt a nga shpenzimet kapitale

ër kategoritë e shpenzimeve korrente, shpenzimet për personelin paga he 
sig rime  përbënë rreth  miliar ë lekë gjatë peri hës së konsi er ar, në rritje 
me rreth  krahas ar me vitin  hpenzimet për personelin vijojnë të n jekin 
prirje rritëse vjetore, n onëse me ritme më të mo er ara n ik ar he nga sh arja 
e e ektit të rritjes së n mrit të p nonjësve si pasojë e trans erimit të nksioneve të 
reja  ësht , në vijim të rritjes me rreth  në vitin  në vijim të trans erimit 
të nksioneve të reja , norma e rritjes  mo er a në mën rë progresive në  në 
vitin  he në rreth  në vitin në analizë

rafik  ontrib ti sipas kategorive në shpenzimet me on e të veta

3.2.1     SHPENZIMET ME FONDE TË VETA SIPAS 
             KLASIFIKIMIT EKONOMIK
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rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al



rafik  ontrib ti sipas kategorive në shpenzimet me on e të veta

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al
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Personel 

Operative dhe të tjera 

Kapitale 

Shpenzimet operative dhe të tjera29 regjistr an një nivel prej rreth  miliar ë lekë 
në n  të vitit , me një rritje prej  krahas ar me një vit më parë  ë nivel 
të etaj ar, shpenzimet operative të kr era me on e të veta për këtë peri hë 
shën an një vlerë prej rreth  miliar ë lekësh, në rritje me rreth  në terma 
vjetorë  h ajse të gjitha kategoritë e shpenzimeve operative rez ltojnë të jenë 
zgjer ar gjatë vitit  shpenzimet për materiale z re  shërbime nga të 
tretë  shpenzime transporti  shpenzime të tjera operative  

he mirëmbajtje e zakonshme  ë të k n ërt, shpenzimet për hëtime 
shën an rënie me rreth  në terma vjetorë  ke fill ar prej vitit , ec ria 
e shpenzimeve operative artësisht po n jek një trajektore rritëse, k  n i i vitit 

 shënoi nivelin maksimal të t re  onëse, rritja e shpenzimeve në këtë kategori 
rez lton të jetë e shpërn arë në th ajse të gjithë nën zërat përbërës, ec ria e t re 
në terma a atmesëm he a atgjatë het monitor ar me k j es pasi m n  të krijojë 
probleme ën r eshmërie financiare për bashkitë  

hpenzimet për trans erta për b hetet amiljare he in ivi ët gjithasht  janë një 
zë i rën ësishëm në totalin e shpenzimeve me on e të veta të bashkive  ër vitin 

, kjo kategori shpenzimesh shënoi një vlerë prej rreth  miliar  lekë, në rritje 
me rreth  në terma vjetorë  



rafik  ontrib ti sipas kategorive në shpenzimet me on e të veta rafik  hpenzimet operative sipas zërave
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Sherbime nga të tretë Materiale zyre 
Shpenzime transporti Shpenzime udhëtimi 
Mirëmbajtje e zakonshme Të tjera operative 
Operative  

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

hpenzimet kapitale ose investimet, përbëjnë një zë të rën ësishëm të b heteve 
ven ore he një parak sht për zhvillim ekonomik a atgjatë  ër vite, niveli i 
shpenzimeve kapitale ka enë i l hatshëm he para et një korrelacion të mirë me 
ec rinë e b rimeve financiare të veta të bashkisë, ve anërisht me të ar h rat nga 
taksa e n ikimit në in rastr kt rë nga n ërtimet e reja  as rënies së konsi er eshme 
të vërejt r në vitin   në terma vjetorë , shpenzimet për investime në 
vitin  shën an një rritje prej  k n rejt vitit të kal ar, me një vlerë prej 
rreth  miliar ë lekë  ë terma të nksioneve të everisjes, shpenzimet kapitale 
për nksionet ështjet ekonomike k  për shihet in rastr kt ra e transportit  he 
strehimi he komo itetet e kom nitetit k  për shihen shpenzimet për strehimin he 
rbanistikë, jësjellës he kanalizime ven ore, n ri imi p blik  zënë peshën kr esore 

të shpenzimeve kapitale në të gjitha peri hat e marra në analizë  he  
respektivisht në vitin  nvestimet në nksionin strehimi he komo itetet e 
kom nitetit kanë pës ar një rritje të konsi er eshme me rreth  në terma vjetorë



rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al

rafik  rirja e shpenzimeve kapitale me on e të veta
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e trans erimin e kompetencave të reja në li hje me arsimin parashkollor he atë 
para niversitar, bashkitë kanë rrit r nivelin e investimeve në in rastr kt rat arsimore  

ërkatësisht, investimet në arsim në vitin  regjistr an një nivel prej rreth  
miliar ë lekësh, në rritje me rreth  në terma vjetorë  ë nksionin mbrojtja 
sociale   invest an rreth  milionë lekë në vitin , në rënie me rreth  
në terma vjetorë

Hapësirë informuese 5
Si shpenzuan 61 bashkitë në vitin 2019?

tr kt ra e shpenzimeve të kr era nga bashkitë, n onëse para et i erenca 
të theks ara mes t re, tregon për një prirje të përgjithshme k  mbizotëron 
mb limi i shpenzimeve korrente personel he operative he të tjera  n jek r 
nga kategoria e shpenzimeve kapitale  ë terma mesatarë për vitin , 
në str kt rën e shpenzimeve me on e të veta të vitit , shpenzimet për 
personelin rën an me rreth  n aj totalit, n jek r nga shpenzimet 
kapitale me rreth  he ato operative he të tjera me rreth  baz ar 
në të hënat e vitit  ëbashk  shpenzimet e personelit he ato operative 

he të tjera, apo shpenzimet korrente, për a ës an mesatarisht rreth  
të shpenzimeve totale me on e të veta  esha e shpenzimeve për personelin 
para et l hatshmëri të ma he n ërmjet bashkive k  niveli maksimal shënohet 
në bashkinë krapar me rreth  n aj totalit, n jek r nga bashkitë shë  
Arrëz , kë , oli an  he epelenë  ë të 
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k n ërt, kjo kategori shpenzimesh shënon peshën më të lët në bashkinë 
amëz me rreth  n jek r nga bashkia iranë me rreth 

ë të k n ërt, pesha e shpenzimeve kapitale n aj totalit të shpenzimeve të 
kr era me on e të veta të bashkive shënoi nivelin maksimal prej rreth  
në bashkinë amëz, n jek r nga bashkitë a  i ejës , allakastër 

, orë  he iranë  ën n ikimin e k fizimeve b hetore, 
kapacitetit fiskal të lët he aktorë të tjerë, në bashkitë si kësi, oli ani, 

ibra, olonja, ka he krapari, për in ja e on eve të shpenz ara për 
investime rez lton të jetë nën  të on eve të veta në ispozicion  
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rafik  hpenzimet sipas nat rës ekonomike për  bashki total  , 
viti 

3.2.2     SHPENZIMET ME FONDE TË VETA SIPAS 
             KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL

ë klasifikimin e shpenzimeve me on e të veta baz ar në nksionet e everisjes 
klasifikimi , rez lton se në vitin , shpenzimet në nksionin çështjet 
ekonomike, k  për shihen n ër të tjera shpenzimet për transportin, b j ësinë, p jet, 
peshkimin he gj etinë, rez ltojnë të jenë rrit r n jeshëm ke regjistr ar një nivel 
prej rreth  miliar ë lekë në peri hën e konsi er ar nga rreth  miliar ë lekë ë 
ishin në vitin  në rritje me rreth  në terma vjetorë  ren a këtij nksioni, 
rreth  miliar ë lekë   shpenz an në nën nksionin e transportit, i cili 
përmble h shpenzimet në nksion të n ërtimit, rehabilitimit he të mirëmbajtjes së 
rr gëve për shirë sinjalistikën  he transportin p blik   

jatë vitit , rreth  e b rimeve financiare totale ose rreth  miliar ë lekë 
 shpenz an në nksionin strehimi dhe komoditetet e komunitetit  në terma 

vjetorë  ër vite, vihet re për en rim i shpenzimeve të bashkive në këtë nksion 
he një rritje progresive, pasi ng shtësisht i li h r me in rastr kt ra ven ore të cilat 

kanë n ikim të rën ësishëm në jetën e kom nitetit  ren a këtij nksioni, rreth  
miliar ë lekë  shpenz an në nën nksionin e zhvillimit të kom nitetit  krahas ar 
me një vit më parë , i cili përmban veprimtari ë s nojnë përmirësimin e kontekstit 
të jetesës, si rekreacioni, përmirësimi i hapësirave të përbashkëta he relaks ese për 
kom nitetin, përmirësimi i hapësirave të gjelbra, mirëmbajtja e trot areve, par eve, 
l lishteve, etj  i erenca prej rreth  miliar ë lekësh  shpenz a për nën nksionet 
e rbanistikës ven ore, rnizimit me jë he të n ri imit rr gor  

rafik  rirja e shpenzimeve kapitale me on e të veta
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hpenzimet për funksionin e arsimit shën an një nivel prej rreth  miliar ë 
lekë, në rritje vjetore me rreth  he për a ës an rreth  të 
shpenzimeve totale të kr era në vitin  Zgjerimi progresiv i shpenzimeve 
në këtë nksion vlerësohet të jetë pasojë e nksioneve të reja të 
trans er ara nga everisja en rore rejt asaj ven ore për pagat e personelit 
mësim hënës he mbështetës në kopshte he er he, he personelit 
mbështetës në arsimin fillor he të mesëm  mirëmbajtës së in rastr kt rës 
arsimore në arsimin para niversitar  ke fill ar prej vitit , shpenzimet 
në këtë nksion janë rrit r në mën rë të n jeshme he progresive nga viti 
në vit, shpenzime kr esisht të mb l ara nëpërmjet trans ertës sektoriale për 

nksionet e trans er ara në vitin  ër vitin , rreth  miliar ë lekë 
ose rreth  e shpenzimeve në nksionin e arsimit shkoi për mb limin 
e kostove të arsimit parashkollor he fillor  ë nën nksion të arsimit të 
mesëm  shpenz an rreth  miliar ë lekë, në rritje me rreth  në terma 
vjetorë   
Funksioni i mbrojtjes sociale përthithi rreth  të shpenzimeve me on e 
të veta apo rreth  miliar ë lekë nksion ë për shin shpenzime për 
strehimin social, pap nësinë, amilja he ëmijët, të mosh arit, sëm n je he 
paa tësitë  ë terma vjetorë, shpenzimet për mbrojtjen sociale rez ltojnë të 
jenë ng sht ar me rreth  në terma vjetorë  

ë vitin , në nksionin rendi dhe siguria publike  shpenz an rreth  
miliar ë lekë nga vetëm  milionë lekë të shpenz ara në n  të vitit  

 nksion përmble h shpenzime të cilat li hen me shërbimet policore të 
nevojshme për r ajtjen e ren it, etësisë he mbarëvajtjes së p nëve p blike 
si he zb limin he paran alimin e in ormalitetit në territorin e bashkisë  
shërbime të mbrojtjes nga zjarri he të mbrojtjes civile  he shërbime të 
n itjes së marrë hënieve me kom nitetin
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Hapësirë informuese 6
Shpenzimet me fonde të veta: si paraqiten bashkitë?

ashkitë e orm ara në vijim të re ormës a ministrative he territoriale 
para esin i erenca të theks ara në terma të shpenzimeve të kr era me 
on e të veta,  k shtëz ar nga  i  n mri i pop llsisë rezi ente në territor, si 
he ii  kapaciteti fiskal i t re  ër të pastr ar të hënat nga e ekti ma hësi  
o të marrim në analizë shpenzimet e kr era nga bashkitë me on e të veta 

për një banor shiko shtojcën   rans ormimi në in ekse me bazë , lejon 
për një interpretim të shpejtë, të rejtpër rejtë he evi enton i erencat 
n ërmjet bashkive në li hje me kapacitetin për të kr er shpenzime në mën rë 
të pavar r  

ë hënat për r më për shpenzimet e kr era me on e të veta vënë në kje  
i erenca të theks ara n ërmjet bashkive në m n ësitë për të kr er shpenzime 

me on e të veta në peri hën e konsi er ar  esatarisht, një bashki shpenzoi 
rreth ,  lekë për banor në vitin  in eksi   iveli maksimal i 
in eksit për shpenzimet me on e të veta për r më shënohet në bashkinë 

rop ll in eksi   apo në vlerë me rreth ,  lekë për r më , n jek ra 
nga bashkia imarë in eksi   apo në vlerë me rreth ,  lekë për 
r më  ë skajin tjetër, bashkia e in rez lton të ketë regjistr ar nivelin më 

të lët të shpenzimeve me on et të veta për r më in eksi   apo në 
vlerë me rreth ,  lekë për r më , n jek r nga bashkitë rbin in eksi  

 apo në vlerë me rreth ,  lekë për r më , r jë in eksi   apo në 
vlerë me rreth ,  lekë për r më , ërrik in eksi   apo në vlerë me 
rreth ,  lekë për r më  he elsh in eksi   apo në vlerë me rreth 

,  lekë për r më  ë raport n aj mesatares kombëtare, rreth  e 
bashkive apo  bashki  kr ejnë shpenzime me on e të veta për r më 
mbi mesataren kombëtare  jesa tjetër e bashkive ën ron nën mesataren 
kombëtare në li hje me treg esin në analizë  

i erenca e theks ar mes nivelit minimal he maksimal të shpenzimeve për 
r më me on e të veta rreth  herë më e lartë se mesatarja kombëtare 

apo rreth ,  lekë , sinjalizon për ekzistencën e i erencave të thella në 
kapacitete fiskale të bashkive he nevojën për zb tjen e t re në nksion 
të o rimit të shërbimeve p blike ven ore  i hap fillestar në këtë rejtim 
vlerësohet të a resohet llogaritja e kapaciteteve fiskale potenciale të bashkive  

he më tej vlerësimi i per ormancës së t re k n rejt potencialit  ë tej, 
treg esi i per ormancës ë li het me normën e mble hjes së të ar h rave 
m n  të aktorizohet në orm lën e n arjes së trans ertës së pak shtëz ar, si 
element për të ne traliz ar i erencat për bashkitë ë n o hen në pozicion 
fiskal jo të avorshëm  
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3.3     SHPENZIMET E KRYERA ME FONDE NGA 
          TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA

rahas shpenzimeve me on e nga b rime të veta, bashkitë kr ejnë shpenzime e he 
me on e të k shtëz ara on e të cilat trans erohen nga instit cione en rore, si 
ministritë e linjës, he ë het të për oren sipas ëllimit të përcakt ar  ër këtë 
kategori të h rash në b hetin ven or, bashkitë n k kanë a toritet ven immarrjeje 
në sasinë apo mën rën e për orimit të kët re on eve  pra, ato shpenzohen sipas 
përcaktimeve të ministrive të linjës n r she, me estinacion të përcakt ar  ëto 
on e trans erohen nga b hetet e ministrive të linjës në trajtën e trans ertave të 

k shtëz ara për financimin e nksioneve të eleg ara he ose projekteve të ve anta 
të konsi er ara me interes ven or, rajonal apo kombëtar k  kërkohet bashkëp nimi 
me bashkitë  Ato planifikohen në b hetet vjetore he planet b hetore a atmesme 
të ministrive përkatëse  aporti i zbatimit të b hetit vjetor të ministrisë të linjës 
përmban një aneks të e ik ar k  para iten trans ertat e k shtëz ara, ëllimi 
i për orimit të t re, përfit esi, vlera totale, sh ma e lëvr ar he pjesa e mbet r 
për t  financ ar në vitet në vijim për njësitë e vetë everisjes ven ore  onëse të 
parashik ara he të trans er ara nga b hetet e njësive en rore të everisjes si 
ministritë e linjës , ato re ektohen në totalin e shpenzimeve të kr era prej bashkive  

ë peri hën , shpenzimet e kr era me on e të k shtëz ara kanë n jek r 
prirje rritëse, kr esisht në vijim të n r shimeve të aplik ara në skemën e përfitimit 
të n ihmës ekonomike për amiljet në nevojë  as një nga alësimi të shën ar në 
normën e rritjes së shpenzimeve me on e të k shtëz ara përgjatë vitit , në vitin 

, shpenzimet në këtë kategori shën an një nivel prej rreth  miliar ë lekësh, 
në rënie me rreth  në terma vjetorë   rez ltat është në kontrast të plotë me 
rritjen shi rore të shën ar në vitin    në terma vjetorë
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az ar në klasifikimin ekomomik, rreth  e shpenzimeve me on e të k shtëz ara 
 për en r a në mb limin e shpenzimeve korrente të cilat janë të për en r ara 

kr esisht në trans ertat për b hetet amiljare  n ihmë ekonomike, pagesa e 
paa tësisë etj  he rreth  në mb limin e shpenzimeve kapitale investime 
për shirë on et e hëna nga Z ja  aj totalit të trans ertave të k shtëz ara, 
on et e alok ara nga ministria përgjegjëse për mbrojtjen sociale për a ësojnë rreth 

 n aj totalit ose rreth  miliar ë lekë në n  të vitit  në rënie të 
lehtë në terma vjetorë me rreth  ë të njëjtën linjë, shpenzimet me on e të 
k shtëz ara për investime regjistr an një nivel prej rreth  miliar ë lekë, në rënie 
të theks ar me rreth  në terma vjetorë  ë vitin , investimet e kr era me 
on e të k shtëz ara  për en r an kr esisht në nksionet strehimi dhe komoditetet 

e komunitetit rreth  miliar ë lekë  he në arsim rreth  miliar ë lekë  
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ë nivel bashkie,  e on eve të k shtëz ara për investime  përthithën nga 
bashkia iranë, n jek r nga bashkitë rrës , r jë  he lbasan  

ë të k n ërt, bashkia ini  n k regjistron të ketë n ërmarrë investime me on e të 
k shtëz ara  raktikisht,  e bashkive për t an mbi  të on eve të k shtëz ara 
për investime n ërsa,  e t re për t an nën  të on eve për këtë ëllim  

0 

10 

20 

30 

40 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

në
 m

ili
ar

d
ë 

le
kë

 

Mbrojtja e mjedisit 

Arsimi  

Argëtimi, kultura dhe çështjet 
fetare 
Shëndetësia 

Strehimi dhe komoditetet e 
komunitetit 
Ceshtjet ekonomike  

Rendi dhe siguria publike 

Shërbimet e përgjithshme 
publike 
Mbrojtja Sociale 

Total 



3.4     KOSTO E QEVERISJES VENDORE NË FUND 
          TË VITIT 2019

ë total,  bashkitë në ven  shpenz an mesatarisht rreth ,  lekë për 
r më përgjatë vitit , në përmb shje të nksioneve he kompetencave 

të përcakt ara në ligj  ipas b rimit të financimit, shpenzimet me on e të 
veta rez ltojnë të jenë rreth ,  lekë për r më në rritje me rreth  
në terma vjetorë  he me on e të k shtëz ara rreth ,  lekë për r më 

 në terma vjetorë  

avarësisht b rimit të financimit, në nksion të everisjes ven ore  shpenz an 
rreth  miliar ë lekë31 në n  të vitit , në rritje me rreth  në terma 
vjetorë  Zgjerimi i shpenzimeve në terma vjetorë  përcakt a gjerësisht nga rritja 
e shpenzimeve me on e të veta të bashkive  ë terma nominalë, rreth  
miliar ë lekë ishin shpenzimet me on e të veta  he rreth  miliar ë 
lekë ishin shpenzimet me on e të k shtëz ara  ë të ja kategoritë e 
shpenzimeve, me on e të veta he me on e të k shtëz ara, shpenzimet korrente 
për personelin, operative he të tjera kanë peshën kr esore he janë përcakt es i 
kah t të zhvillimeve në shpenzimet ven ore  ë të gjithë peri hën e konsi er ar, 
shpenzimet korrente kanë peshë mbizotër ese he në rritje nga viti në vit  ë vitin 

, shpenzimet korrente për a ës an rreth  he shpenzimet kapitale rreth 
 të shpenzimeve totale të kr era në vitin 

rafik  ër orimi i b rimeve financiare totale
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jatë vitit , shpenzimet korrente totale shën an një nivel prej rreth  miliar ë 
lekë, në rritje me rreth  në terma vjetorë  Zgjerimi i shpenzimeve korrente  ikt a 
në masë të ma he nga rritja e shpenzimeve të personelit  në vitin  bashkitë 
shpenz an rreth  miliar ë lekë për personelin, në rritje me rreth  në terma 
vjetorë  ë të njëjtin kah, por në masë më të vogël, kontrib oi, gjithasht , rritja e 
shpenzimeve operative he të tjera në këtë kategori peshë të rën ësishme zënë 
shpenzimet për trans ertat në b hetet amiljare, n ihmë ekonomike he pagesë 
paa tësie  hpenzimet për investime shën an një nivel prej rreth  miliar ë lekë, 

ke rez lt ar me një rritje prej rreth  në terma vjetorë

Hapësirë informuese 7
Shpenzimet e personelit dhe numri i të punësuarve në 61 bashki32 

Rritja e eficiencës në përdorimin e burimeve njerëzore në kontekstin e ofrimit 
të shërbimeve publike vijon të mbetet një sfidë për t’u adresuar nga të gjitha 
vendet. Kjo sfidë bëhet edhe më e rëndësishme sidomos në vendet në 
zhvillim ku burimet financiare janë të kufizuara dhe për rrjedhojë nuk arrihet 
të përmbushen nevojat për shërbime publike qoftë në nivel qendror ashtu 
dhe në atë vendor. Procesi i decentralizimit eci me ritme të përshpejtuara në 
pesëvjeçarin e fundit, ku ndër të tjera, u zbatua ri-organizimi territorial nga 
373 bashki dhe komuna, në 61 bashki të reja. Ngjashëm me ri-organizimin 
territorial, bashkitë ri-strukturuan edhe burimet njerëzore dhe strukturat 
organizative të tyre. Analiza e treguesve të kostove të personelit dhe numrit 
të të punësuarve në bashki, lidhet drejtpërdrejt me një ndër qëllimit e 
RAT dhe reformave të tjera decentralizuese, atë të rritjes së eficiencës në 
administrimin e burimeve në dispozicion.33    
Në vitin 2019, numri total i punonjësve në 61 bashkitë në vend ishte 
afërsisht 32,213 punonjës. Bashkia Tiranë llogaritet të ketë numrin më të 
lartë të punësuarve, me rreth 19.6% të të punësuarve total, ndjekur nga 
bashkia Durrës me rreth 5% të tyre. Në bashkinë Elbasan dhe Fier janë të 
punësuar respektivisht 4.1% dhe 4% e të punësuarve total në nivel bashkie. 
Në raport me numrin e të punësuarve mesatar vjetor në sektorin shtetëror,34  
të punësuarit në 61 bashkitë në vend përfaqësuan rreth 18.6% ndaj totalit. 
Ndërsa, krahasuar me numrin total të punonjësve në qeverisjen qendrore 
për vitin 2019,35 të punësuarit në nivel vendor (61 bashki) përfaqësuan rreth 
39.1%.



rafik  hpërn arja e të p nës arve sipas bashkive n mër të p nës ar
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rimi  financatven ore al  a e interneti z rtare të bashkive 

Mesatarisht, për 1 punonjës të qeverisjes qendrore u shpenzua rreth 77,027 
lekë në muaj, ndërkohë që për 1 punonjës bashkie u shpenzua 58,023 lekë 
në muaj, rreth 19,007 lekë ose rreth 32.8% më pak.36 Kosto mesatare për 
të punësuar paraqet luhatshmëri të ndjeshme ndërmjet 61 bashkive, ku 
niveli minimal regjistrohet në bashkinë Këlcyrë me rreth 40,646 lekë dhe 
niveli maksimal regjistrohet në bashkinë Selenicë me rreth 100,080 lekë. Në 
rreth 36% (ose 22/61 bashki) të bashkive kosto mesatare rezulton të jetë 
mbi mesataren e llogaritur si psh. në bashkitë Selenicë, Rrogozhinë, Poliçan, 
Tiranë, Kavajë, Durrës etj.37  
Analiza në terma nominalë e numrit të të punësuarve dhe kostove mesatare 
të personelit janë një hap i parë për të vlerësuar mbi ofrimin e shërbimeve 
publike vendore dhe përdorimin e burimeve financiare në dispozicion. Një 
tregues i përdorur gjerësisht në literaturë për të vlerësuar mbi nivelin e 
ofrimit të shërbimeve publike vendore është numri i të punësuarve për 1,000 
banorë.38 Krahasuar me nivelin benchmark të përdorur nga Banka Botërore 
prej më pak se 25 punonjës për 1,000 banorë, rezulton se 54 bashki kanë një 
nivel më të ulët se referenca. Në të kundërt, 7/61 bashki qëndrojnë mbi këtë 
nivel reference, duke sugjeruar për mbi-ngarkesë të punonjësve bashkiakë 
në raport me popullsinë e bashkisë.39  
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rimi  financatven ore al  a e interneti z rtare të bashkive 

Niveli mesatar i treguesit për 61 bashkitë në vend vlerësohet në  rreth 12 
punonjës për 1,000 banorë, me një nivel minimal prej rreth 6 të punësuar 
për 1,000 banorë në bashkinë Kamëz dhe nivel maksimal prej rreth 34 të 
punësuar për 1,000 banorë në bashkinë Skrapar. Rreth 33/61 bashki në 
vend rezultojnë të regjistrojnë një nivel të këtij treguesi mbi mesataren 
kombëtare si bashkitë: Tepelenë (23 punonjës për 1,000 banorë), Përmet 
(29 punonjës për 1,000 banorë), Kolonjë (28 punonjës për 1,000 banorë), 
Këlcyrë (30 punonjës për 1,000 banorë), Gjirokastër (22 punonjës për 1,000 
banorë), Dropull (27 punonjës për 1,000 banorë), Delvinë (22 punonjës për 
1,000 banorë) etj. Në të kundërt, në bashkitë Devoll, Durrës, Elbasan, Krujë, 
Kurbin, Kamëz, Peqin, Rrogozhinë, Selenicë, Shijak, Shkodër, Ura Vajgurore 
dhe Vlorë regjistrohet një nivel të punësuarish për 1,000 banorë ndjeshëm 
nën mesataren kombëtare. 
Numri i të punësuarve ndikon drejtpërdrejt dhe rëndon gjerësisht në 
buxhetet vendore. Nga viti në vit, pesha e shpenzimeve të personelit ndaj 
shpenzimeve totale paraqet rritje të vazhdueshme, nga rreth 18.5% të 
shpenzimeve totale në vitin 2015 në rreth 26.2% në vitin 2019.40 Të dhënat 
tregojnë për një marrëdhënie të zhdrejtë (korrelacion negativ) midis kostos 
mesatare për të punësuar dhe numrit të të punësuarve për 1,000 banorë. 
Ky rezultat sugjeron për një strukturë “të sheshtë” të kostove të personelit 
duke aplikuar paga të ulëta përkundrejt një numri të lartë të punësuarish. 
Gjithashtu, diskriminimi i nivelit të pagës varësisht numrit të popullsisë 
vlerësohet të pengojë përzgjedhjen dhe angazhimin e burimeve njerëzore 
cilësore në nivel bashkie. Ky problem rezulton të jetë i theksuar për bashkitë 
të cilat kanë popullsi më të ulët se 100,000 banorë, ku diferencimi në 
intervalet e pagave thellohet më shumë. Përcaktimet e VKM-së nr. 177/2017, 
vlerësohet të jenë diskriminuese dhe shkaktojnë zhvendosjen e burimeve 
njerëzore të  kualifikuara drejt bashkive të mëdha me paga më të larta dhe/



ose mund të bëjnë këto bashki jo “tërheqëse” për personel të kualifikuar. Kjo 
mund të përkthehet në mungesë dhe/ose cilësi të ulët të shërbimeve publike 
të ofruara nga bashkitë. 
Janë rreth 32,213 të punësuar në 61 bashkitë në vend apo rreth 12 të 
punësuar për 1,000 banorë. Diferencat ndërmjet bashkive janë të theksuara, 
si në nivel të kostos mesatare për të punësuar ashtu dhe në nivelin e 
ofrimit të shërbimit vlerësuar nga treguesi i numrit të punësuarve për 1,000 
banorë. Të dy këto tregues, ngrenë pikëpyetje mbi nivelin dhe cilësinë e 
ofrimit të shërbimeve nga qeverisja vendore (bashkitë në vend). Kjo e fundit, 
gërshetuar dhe me mungesën e studimeve të thelluara mbi kostot e ofrimit 
të shërbimeve publike vendore dhe standardeve përkatëse krijojnë paqartësi 
dhe nuk mundësojnë për zgjidhje eficiente në terma të sasisë së burimeve 
njerëzore. 



PËRFUNDIME



ashkitë për a ësojnë nivelin e everisjes më pranë tetarëve he me n ikim të 
rejtpër rejtë në cilësinë e jetesës së t re nëpërmjet shërbimeve p blike ven ore ë 

ato o rojnë  oli i t re në everisje vlerësohet të jetë rrit r në mën rë të vazh eshme 
në vijim të re ormave ecentraliz ese të n ërmarra në vje arin e n it, të cilat 
s n an izimin e everisjes ven ore  

• ë ar h rat nga b rimet e veta ven ore n aj së  vlerës an në nivelin  
he b rimet financiare të ispon eshme n aj totalit të të ar h rave të everisë 

së përgjithshme për a ës an rreth  të t re  të  këto treg es s gjerojnë për 
rritje të rolit të everisjes ven ore përk n rejt asaj të përgjithshme, krahas ar 
me vitin e mëparshëm

• onkretisht, përmirësimi i per ormancës në kah n e të ar h rave rez lton të jetë 
përcakt ar nga zgjerimi i h rave nga trans erta e pak shtëz ar e përgjithshme 

he sektoriale he të ar h rat nga b rime të veta ven ore  

• egjithatë, n onëse në pamje të parë everisja ven ore ket të jetë iz ar 
asht  si he s n ar nga re ormat e n ërmarra n ër vite, një analizë në etaje 
sipas zërave he sipas bashkive evi enton për  obësi he pabarazi të theks ara 
n ërmjet  bashkive në ven

• c ria e të ar h rave nga b rime të veta ven ore vijon të përcaktohet nga një 
n mër i k fiz ar taksash  taksa e n ikimit në in rastr kt rë nga n ërtimet e reja 

he nga të ar h rat nga taksa mbi n ërtesat  he nga per ormanca në këto zëra 
e bashkisë iranë

• at ra ciklike e kësaj takse gërshet ar me për en rimin e të ar h rave prej saj 
në bashkinë iranë, m n  të krijojë probleme në terma a atgjatë  jithasht , 
m n  të n o hë ë në prani të vështirësive financiare, bashkitë të zhven osin 
pre erencat për lik i itet në terma a atshk rtër, në k rriz të zhvillimit a atgjatë të 

ën r eshëm 

• i erencat he pabarazitë në kapacitetin fiskal të bashkive vijojnë të jenë të 
enësishme, ke k shtëz ar o rimin cilësor  të shërbimeve p blike ven ore 
he përballimin e pasojave të atke ësive nat rore si tërmetet e shtatorit he 

nëntorit  

• iti  shënoi  momente të rën ësishme  zgje hjet ven ore të m ajit 
ershor he atke ësitë nat rore të m ajve shtator he hjetor  ëto të n it, 

patën pasoja të rën a në jetën e kom niteteve, në jetë njerëzish he ëme 
materiale të më ha në str kt ra, pasojat e të cilëve pritet të jenë më të n jeshme 
në b hetet ven ore përgjatë vitit  

ër orimi i b rimeve financiare në ispozicion, përbën anën tjetër të rën ësishme 
në mena himin financiar p blik ven or  ën ësia e everisjes ven ore në terma të 
shpenzimeve rez lton të jetë rrit r ke fill ar prej vitit  

• reg esi i shpenzimeve të kr era me on e të veta n aj së shënoi rritje nga 
rreth  në  në n  të vitit  egjithatë, vlen të theksohet se



• ritja e  shpenzimeve kanalizohet më së sh mti në mb limin e shpenzimeve 
korrente personel, operative he të tjera  të cilat vij an prirjen rritëse e he 
përgjatë vitit 

• hpenzimet kapitale gjithasht  shën an rritje në vitin , por pesha e t re 
në totalin e shpenzimeve mbetet e lët he për a ës an rreth  të së 
nominale

• esatarisht,  bashkitë shpenz an rreth ,  lekë për r më përgjatë vitit 
 n ër të cilat, rreth ,  lekë  për orën për mb limin shpenzimeve të 

personelit, operative he të tjera  rreth ,  lekë  për orën për investime  



SHTOJCA 
abelë  hpenzimet me on e të veta për r më, në lekë

 2015 2016 2017 2018 2019 Mesatare 
2017-
2019

Indeks
Mesatare 

elsh , , , , , ,   

erat , , , , , ,   

l izë , , , , , ,   

ërrik , , , , , ,  64 

elvinë , , , , , ,  125 

evoll , , , , , ,   

ibër , , , , , ,   

ivjakë , , , , , ,   

rop lli , , , , , ,  244 

rrës , , , , , ,   

lbasan , , , , , ,   

ier , , , , , ,   

ini , , , , , ,  161 

shë Arrëz , , , , , ,  145 

jirokastër , , , , , ,  112 

ramsh , , , , , ,   

as , , , , , ,   

imarë , , , , , ,  232 

amëz , , , , , ,   

avajë , , , , , ,   

ëlc rë , , , , , ,   

los , , , , , ,   

olonjë , , , , , ,   

onispol , , , , , ,  116 

or ë , , , , , ,   

r jë , , , , , ,  65 

ovë , , , , , ,   

kës , , , , , ,   

rbin , , , , , ,  61 



Lezhë , , , , , ,   

Libohovë , , , , , ,   

Librazh , , , , , ,   

L shnjë , , , , , ,   

alësi e 
a he

, , , , , ,   

ali , , , , , ,   

allakastër , , , , , ,   

at , , , , , ,   

emaliaj , , , , , ,   

ir itë , , , , , ,  126 

atos , , , , , ,  115 

e in , , , , , ,  61 

ërmet , , , , , ,  134 

ogra ec , , , , , ,   

oli an , , , , , ,   

rrenjas , , , , , ,   

kë , , , , , ,   

stec , , , , , ,   

oskovec , , , , , ,   

rogozhinë , , , , , ,   

aran ë , , , , , ,  161 

elenicë , , , , , ,  114 

hijak , , , , , ,   

hko ër , , , , , ,   

krapar , , , , , ,  145 

epelenë , , , , , ,   

iranë , , , , , ,   

ropojë , , , , , ,   

ra 
ajg rore

, , , , , ,   

a  i ejës , , , , , ,   

lorë , , , , , ,   

orë , , , , , ,   

otal , , , , , ,   

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al  A



abelë  hpenzimet kapitale me on e të veta për r më, në lekë

 2015 2016 2017 2018 2019 Mesatare 
2017-
2019

Indeks 
Mesatare 

=100
elsh , , , , ,  ,  66

erat , , , , ,  ,  

l izë , , , , ,  ,  

ërrik , , , , ,  ,  

elvinë , , , , ,  ,  

evoll , , , , ,  ,  

ibër , , , ,  ,  44

ivjakë , , , , ,  ,  56

rop lli , , , , ,  ,  

rrës , , , , ,  ,  

lbasan , , , , ,  ,  35

ier , , , , ,  ,  65

ini , , , , ,  ,  164

shë Arrëz , , , , ,  ,  126

jirokastër , , , , ,  ,  63

ramsh , , , , ,  ,  

as , , , , ,  ,  64

imarë , , , , ,  ,  223

amëz , , , , ,  ,  135

avajë , , , , ,  ,  61

ëlc rë , , , , ,  ,  

los , , , , ,  ,  

olonjë , , , , ,  ,  

onispol , , , ,  ,  132

or ë , , , , ,  ,  

r jë , , , , ,  ,  61

ovë , , , , ,  ,  26

kës , , 43  ,  

rbin , 652 , , ,  ,  46

Lezhë , , , 451 ,  ,  46



Libohovë , , , , ,  ,  266

Librazh , , , , ,  ,  136

L shnjë , , , , ,  ,  46

alësi e
a he

, , , ,  ,  133

ali , , , , ,  ,  

allakastër , , , , ,  ,  136

at , , , ,  ,  41

emaliaj , , , , ,  ,  

ir itë , , , , ,  ,  

atos , , , , ,  ,  134

e in , , , ,  ,  46

ërmet , , , , ,  ,  113

ogra ec , , , , ,  ,  56

oli an , , , ,  ,  62

rrenjas , , ,  ,  

kë , , , ,  ,  62

stec , , , , ,  ,  

oskovec , , , , ,  ,  155

rogozhinë , , , ,  ,  44

aran ë , , , , ,  ,  

elenicë , , , , ,  ,  153

hijak , , , , ,  ,  65

hko ër , , , ,  ,  

krapar , , , ,  ,  

epelenë , , , ,  ,  161

iranë , , , , ,  ,  

ropojë , , , , ,  ,  

ra 
ajg rore

, , , ,  ,  

a  i ejës , , , , ,  ,  

lorë , , ,  ,  45

orë , , , , ,  ,  

Total 4,517 5,958 6,368 4,670 6,290  5,776 100

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al  A



abelë  ë ar h ra nga b rime të veta ven ore për r më 
2015 2016 2017 2018 2019 Mesatare 

2017-
2019

Indeks 
Mesatare 

= 100
elsh , , , , , 26

erat , , , , , , 63

l izë , , , , , ,

ërrik , , , , , , 34

elvinë , , , , , , 52

evoll , , , , , , 36

ibër , , , , , 15

ivjakë , , , , , , 32

rop lli , , , , , ,

rrës , , , , , ,

lbasan , , , , , ,

ier , , , , , ,

ini , , , , , ,

shë Arrëz , , , , , , 32

jirokastër , , , , , , 62

ramsh , , , , , ,

as

imarë , , , , , ,

amëz , , , , , ,

avajë , , , , , ,

ëlc rë , , , , , ,

los , , , , , , 22

olonjë , , , , , ,

onispol , , , , , ,

or ë , , , , , ,

r jë , , , , , , 56

ovë , , , , , ,

kës , , , , , , 23

rbin , , , , , ,

Lezhë , , , , , ,



Libohovë , , , , , , 35

Librazh , , , , , ,

L shnjë , , , , , ,

alësi a
he

, , , , , ,

ali , , , , , ,

allakaster , , , , , ,

at , , , , , ,

emaliaj , , , , , 13

ir itë , , , , , , 26

atos , , , , , ,

e in , , , , , , 22

ërmet , , , , , , 41

ogra ec , , , , , ,

oli an , , , , , ,

rrenjas , , , , , , 23

kë , , , , , ,

stec , , ,

oskovec , , , , , ,

rogozhinë , , , , , , 46

aran ë , , , , , ,

elenicë , , , , , ,

hijak , , , , , , 63

hko ër , , , , , , 53

krapar , , , , , ,

epelenë , , , , , , 46

iranë , , , , , , 266

ropojë , , , , , , 26

ra
ajg rore

, , , , , ,

a   ejës , , , , , ,

lorë , , , , , ,

orë , , , , , ,

Total 4,663 5,993 7,263 8,652 9,128 8,348 100

rimi  ortali i inancave en ore financatven ore al  A



SHËNIME
1. ë këtë plat ormë j  m n  të n ërtoni vetë raportin t aj për të monitor ar nga 
b rojnë të ar h rat ven ore he si shpenzohen ato nga bashkia j aj  
2. hiko  http seecities e seecities e ortals mages tories lications

A roch re inal eb A p ver  https
oec org regional regional polic bnational overnments Aro n the

orl art p
3. Ligji nr   ër n arjen a ministrativo territoriale të njësive të everisjes 
ven ore në ep blikën e h ipërisë

 ën këtë emër es të përbashkët  ho hën hapa të rën ësishëm të cilët  
materializ an në  ri organizimin a ministrativ he territorial në  bashki he  

ar e  miratimin e trategjisë ërsektoriale për ecentralizim he everisje 
en ore    hartimin he miratimin e ligjit për 

organizimin he nksionimin e everisjes ven ore, i cili n ër të tjera trans eroi në 
nivel ekskl ziv një sërë nksionesh të reja  miratimin e ligjit të parë ë rreg llon 
financat ven ore  si he një sërë aktesh të tjera nën ligjore  bjektiv i përbashkët i 
të gjitha n ërh rjeve të sipërpërmen ra ishte fuqizimi i qeverisjes vendore për të 
krijuar kushtet për rritjen e kapaciteteve vendore në ofrimin cilësore të shërbimeve 
dhe rritjes së eficiencës në administrimin e burimeve në dispozicion  Zgjerimi 
i territoreve në a ministrim, rritja e n mrit të pop llsisë he shtimi i nksioneve 
në mën rë simetrike n ërmjet  bashkive, përballi këto të n it me sfi a të 
rën ësishme në terma të para itjes të shërbimeve p blike ven ore, në prani të 
k fizimeve b hetore  

 e miratimin e ligjit nr   ër vetë everisjen ven ore  he trans erimin e 
nksioneve të reja në vitin ,  ato  sho ër an me at rën financiare përkatëse, 

ose n r she me trans ertën specifike për financimin e t re  ë vitin pasar hës,  
mirat a Ligji nr   ër financat e vetë everisjes ven ore , i cili n ër të tjera 
përcaktoi he stabilizoi përmasën e trans ertës së pak shtëz ar për everisjen 
ven ore

 Llogarit r si mesatare e thjeshtë e vlerave të raportit të të ar h rave nga b rime 
të veta ven ore n aj b rimeve financiare totale për peri hën  

 ë peri hën , të ar h rat nga b rime të veta ven ore në bashkinë 
iranë  rritën me ritme shi rore mesatarisht  he në vitin  me rreth 

 az ar në Ligjin nr   bi financat e vetë everisjes ven ore , në nenin 
, pika  citohet se taksa mbi pas rinë e pal ajtshme për shin taksa mbi n ërtesat, 

taksa mbi tokën
b j ësore he taksa mbi tr allin, si he mbi transaksionet e kr era me to  ë linjë 
me përcaktimet ligjore, të ar h rat nga taksa mbi kalimin e të rejtave të pronësisë 
për pas ritë e pal ajtshme për in ivi ë, personat fizikë he j ri ikë  

 rimi  instat gov al 



SHËNIME  rogrami i rin ërtimit  riparimit  resta rimit të str kt rave të estin ara për 
ëllimi banimi në vijim të ëmtimeve si pasojë e atke ësisë nat rore tërmetet , o 

të jenë të përjasht ara nga pagesa e taksës së n ikimit në in rastr kt rë  
11. rimi http instat gov al al temat statistikat e p A rgjithshme he
rajonale treg es sipas bashkive tab  

 ë bashkinë ovë rez ltojnë të jenë hënë  leje n ërtimi në peri hën janar 
 shtator  sipas të hënave të A  egjithatë, m n  të n o hë ë lejet e 

n ërtimit të hëna të për a ësojnë kategori të cilat janë të përjasht ara nga  apo 
pagesa e kësaj takse të jetë zhven os r në kohë  

 ënia progresive e të ar h rave nga kjo taksë vjen në vijim të n r shimeve në 
Ligjin nr   ër sistemin e taksave ven ore  i n r sh ar sipas të cilit ke 
fill ar nga viti  të gjitha bizneset e vogla me hiro vjetore nën  milionë lekë janë 
përjasht ar nga et rimi tatimor, n ërkohë ë për bizneset e vogla me hiro vjetore 
nga  milionë lekë shkalla tatimore  përgj sm a

 rimi  inistria e inancave he konomisë
 rimi  egjistri i or hit  https financa gov al regjistri i bor hit
  nominale sipas inistrisë së inancave he konomisë reg esit iskal
 ë hëna sipas ens s 
 ë këtë analizë, k  zë  për shi në të ar h rat nga taksa mbi pas ritë e pal ajtshme 

he n k o të trajtohet si taksë e n arë  
 az ar në të hënat fiskale të everisë për vitin   mblo hën rreth  

miliar  lekë të ar h ra nga tatimi mbi të ar h rat personale he  e t re apo  
milionë lekë o të het të ishte pjesa e n arë me bashkitë  

 Ligji nr   ër financat e vetë everisjes ven ore , neni , sh ma totale 
e trans ertës së pak shtëz ar, pas për n imit të peri hës tranzitore të trans erimit 
të nksioneve të reja në nivel ven or, rritet me ma hësinë e trans ertave specifike ë 
ven oset të për shihen bren a trans ertës së pak shtëz ar  he Aneksi , orm la e 
rans ertës së ak shtëz ar o  

 rimi  inistria e inancave he konomisë 
 ë htator të vitit , inistria e irë enies ociale he inisë  shkri he 

programet e mbrojtjes sociale i kal an porto olit të inistrisë së hën etësisë he 
brojtjes ociale
 rimet financiare totale të njësive të vetë everisjes ven ore për shijnë  i  të 

ar h rat nga b rime të veta ven ore taksa, tari a, të tjera he h amarrje , ii  të 
ar h ra nga trans ertat n ër everitare k  për shihen të ar h rat nga trans erta e 
pak shtëz ar he specifike, iii  të ar h rat nga taksat e n ara, he iv  të ar h rat 
nga trans ertat e k shtëz ara  ër të evi ent ar zhvillimet në vitin korrent, on et e 
trashëg ara nga viti i mëparshëm n k janë për shirë në totalin e b rimeve totale

 jo shi ër për shin të ar h rat nga trans ertat e k shtëz ara, baz ar në 
përcaktimet e Ligjit nr   ër financat e vetë everisjes ven ore , k  n ër 
b rimet e financimit të bashkive për shihet e he kjo kategori he n k për shin 
on et e trashëg ara



 rans erta specifike eri më tani është trajt ar si trans ertë me estinacion, por 
në b hetin e vitit  parashikohet të jetë pjesë e trans ertës së pak shtëz ar, por 
e e ik ar për sektorët ë s non të financojë  

 jo shi ër për shin të gjitha shpenzimet e kr era nga bashkitë, me on e të veta 
he me on e të k shtëz ara  ët  për shihen e he shpenzimet e kr era me on e 

të trashëg ara nga viti i mëparshëm  
 ër shin e he shpenzimet me on e të trashëg ara  az ar në k a rin rreg llator 

në i, k rsimet  në shpenzime në vitin korrent re ektohen në b hetin e vitit 
pasar hës në trajtën e on eve të trashëg ara  

 hpenzimet e personelit për nksionet e reja mb lohen me on e nga trans erta 
sektoriale  ëse bashkitë an të per ormojnë më mirë apo të rritin cilësinë e kët re 
shërbimeve, kostot o të het të mb lohen me b rime të tjera të financiare si psh  
nga të ar h rat e veta të bashkive  

 ër shin shpenzime operative, s bvencione, trans erta he interesa  

 az ar në të hënat për pop llsinë sipas ens s 
 jo shi ër për shin të gjitha shpenzimet e kr era nga bashkitë, me on e të veta 

he me on e të k shtëz ara për shirë shpenzimet me on e te trashëg ara  
 ë këtë hapësirë in orm ese o të para itet një për itësim me të hënat për 

vitin , i analizës në terma sasiorë të të p nës arve he kostove të personelit i 
p blik ar në financatven ore al.

 ër realizimin e kësaj analize  për or in ormacioni mbi n mrin e të p nës arve 
në bashki nga ok mentet e A ve  str kt rat organizative të p blik ara 
në a et z rtare të bashkive, të hënat financiare nga financatven ore al he të 

hëna nga inistria e inancave he konomisë o  
 ipas A , të p nës ar në sektorin shtetëror ishin rreth ,  persona në 

vitin 
 rimi  http financa gov al b heti fillestar
 osto mesatare paga  sig rime , të hëna viti  ë këtë llogari konsi erohet 

vlera totale he n k i erencohet për klasë kategori, shtesat mbi pagë për vjetërsi 
p ne apo k alifikim  

 is r nga i erenca ekzist ese mbi koston mesatare për  të p nës ar në bashki, 
vlen të nënvizohet se intervali i l hatjes së pagave në nivel ven or është i përcakt ar 
në  nr   ër isa n r shime he shtesa në ven imin nr  , atë 

, të ëshillit të inistrave, ër gr pimin e njësive të vetë everisjes 
ven ore, për e ekt page, he caktimin e k fijve të pagave të nksionarëve të 
zgje h r e të emër ar, të nëp nësve civilë e të p nonjësve a ministrativë të njësive 
të vetë everisjes ven ore  az ar në këtë , për e ekte të përcaktimit të pagave 
për nëp nësit civilë, bashkitë janë gr p ar sipas përmasës në terma të n mrit të 
banorëve  në  gr pe  i  ashkia iranë  ii  ashki me ,    banorë 

he me mbi ,  banorë  iii  ashki me ,    banorë  iv  ashki 
me ,    banorë  v  ashki me ,    banorë  vi  ashki me 

eri në  banorë  ër këto gr pe janë ven os r intervale pagash re er ese 
për pozicione hierarkike nga r etari i ashkisë  eri tek pozicioni pecialist  i 



kategorisë më të lët, k  në përgjithësi vërehet një nivel page më e lartë për r pin 
 të për a ës ar nga ashkia iranë ke zbrit r gra alisht eri tek r pi  k  
ten ashki ë kanë një n mër pop llsie eri në  mijë banorë sik rse është rasti 

i ashkisë ëlc rë me ,  banorë   ër një krahasim, m n  të konsi erojmë 
për re erencë nivelin pecialist  me kategori page lasa  ategoria , nivel ë 
m n  të ketë he n mrin më të lartë të p nonjësve  az ar në parashikimet ligjore, 
në bashkinë iranë niveli i pagës l hatet në intervalin e vlerave ,   ,  
lekë në m aj br to  n ërkohë ë në bashkinë ëlc rë niveli i pagës për të njëjtën 
emërtesë por klasifik ar si përgjegjës sektori , l hatet nga ,   ,  lekë 
në m aj br to  artësisht, intervali i pagave sipas klasave kategorive i parashik ar 
për bashkinë iranë para itet n jeshëm më i lartë se ai në bashkinë ëlc rë  

rahas ar me bashkinë iranë, kjo i erencë vjen ke  thell ar me ljen e n mrit 
të pop llsisë për të gjitha bashkitë nën ,  banorë  ësht , një specialist në 

shën e mje isit, o të pag hej maksimalisht rreth ,  lekë në m aj në bashkinë 
iranë he maksimalisht rreth ,  lekë në bashkinë ëlc rë  ëse të gjitha k shtet 

e tjera o të ishin të barabarta he në prani të sjelljeve racionale , k sh o o të 
zgji hte të konk rronte për p nësim në a ministratën ven ore k  paga o të ishte 
më e lartë  ër pasojë, bashkitë e vogla k  niveli i pagave vlerësohet të jetë më i lët 

ikt ar he nga parashikimet e së nr  , ekspozohen n aj rrezik t të 
pa m n ësisë për të përthith r b rime njerëzore të përshtatshme he të k alifik ara 
për shtrimin e nksioneve he kompetencave të përcakt ara në ligjin nr   

ër vetë everisjen ven ore
 ipas ankës otërore, k  treg es het të jetë nën  të p nës ar për ,  

banorë  hiko  rban artnership rogram , mproving Local overnment 
apacit   he e perience o  nicipal inances el Assessment A  in o th  
ast rope, he orl  ank, an ar  

 ë këtë analizë, të hënat për pop llsinë janë ato sipas ens s  
 ë vitin  bashkitë  përballën me trans erimin e një sërë nksionesh të 

reja si  konviktet e arsimit para niversitar  en rat e shërbimeve sociale  shërbimi 
i mbrojtjes nga zjarri he shpëtimi  personeli mësimor he jo mësimor në arsimin 
parashkollor he personeli jo mësimor në arsimin para niversitar  rr gët r rale  
a ministrimi i p jeve  jitja he k llimi  ër më sh më shiko shtojcën nr   të ligjit nr  

 ër b hetin e vitit  mbi nksionet e trans er ara në nivel ven or 
he të financ ara me trans ertë specifike sektoriale  
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