
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: 

Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit të bashkinë Fushë Arrëz gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në 

Këshillin Bashkiak. Dokumenta bazë referuese janë Raporti i Monitorimit 2018, IPF 2018 dhe informacioni i ofruar nga bashkia. Ky 

dokument është prodhuar nga Bashkia Fushë Arrëz me asistencën e Projektit Bashki të Forta.  
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TERRITORI ADMINISTRATIV 

Bashkia Fushë Arrëz është bashki në qarkun e Shkodrës. 

Njësi Administrative 5: Fushë Arrëz, Iballë, Fierzë, Blerim dhe Qafë-Mal 

Bashkia Fushë Arrëz përfshin qytetin e Fushë Arrëzit dhe 35 Fshatra. 

Popullsia sipas Census 2011 është: 7,405  

Popullsia sipas regjistrit civil është: 11,651  

Sipërfaqja: 540,42 km2 

Bashkitë kufitare: Tropoja, Vau Djeës, Puka, Mirdita dhe Kukës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HYRJE 

Kryetari i Bashkisë 
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Të ardhurat Plan 2018 Fakt 2018 

Të trashëguara nga viti i 

mëparshëm  
1421 188491 

Transferta e 

pakushtëzuar  
74362 74411 

Të ardhura të 

arkëtuara 
26000 20952,189  

Transferta Specifike  62486 73630 

TOTALI 164269 357484,189 

TË ARDHURAT 

357484.189

453039.357

0 100000 200000 300000 400000 500000

Te ardhura te pergjithshme

Shpenzime te pergjithshme

Te ardhura te pergjithshme Shpenzime te pergjithshme

Totali i planit të të ardhurave buxhetore për periudhën 

12/mujore shkon në 362.532 mijë lekë,  

 Plani i të ardhurave nga burimet e veta si 12/ 

mujor 26.000 mijë lekë 

 Fakti i të ardhurave nga burimet e veta 12/ mujor 

20.952 mijë lekë 

Është realizuar 80%  e planit. 

Mos-realizimi në vlerë: 5.047,811 mijë lekë ose 20% e planit 

e pa realizuar 

Raporti i shpenzimeve të 

përgjithshme ndaj të 

ardhurave të 

përgjithshme në 

masën127 % 

357,484.19
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Totali i shpenzimeve të realizuara është 

453,039.357mijë lekë. Investimet zënë 44 % të 

shpenzimeve të përgjithshme, pagat dhe sigurimet 

zënë 27 %, transferimet 20 % dhe shpenzimet 

operative zënë 9 % të shpenzimeve të përgjithshme. 

 

 

 

 

 

 

 

  

27%

9%

20%

44%

Paga dhe Sigurime

Mallra dhe Shërbime të
Tjera

Transferta

Investime

Rritja e cilësisë së shërbimi të mbrojtjes 

nga zjarri si funksion i deleguar pranë 

njësive të qeverisjes vendore që 

përfshin një tërësi masash dhe 

veprimesh që ndërmerren për 

parandalimin, zbulimin dhe shuarjen e 

zjarrit dhe pasojat që shkaktojnë në 

përhapje. 

Mirëmbajtja e sistemit vaditës për 

vaditjen tokës bujqësore duke 

përfshirë grurë, misër, perime e 

pemtore pa përfshirë kullota. 

Rezervuarë aktiv në zonën e Fushë 

Arrëzit është ai i Iballës, si dhe kanalet 

vaditëse. Larmishmëria e bimësisë e 

bën edhe më shumë tërheqëse për 

vizitorët dhe kuruesit. 

Përmirësimi i komunikimit me te gjitha 

nivelet, rritja e transparencës, thithja e 

opinionit qytetar kërkojnë një staf dhe 

këshill bashkie të përgatitur si dhe mjetet e 

nevojshme për t'u realizuar. Për këtë qëllim, 

trajnimi i vazhdueshëm i administratës për 

funksionet që mbulon, rolin dhe 

marrëdhëniet me administratën si dhe 

rritjen e aftësive komunikuese përbëjnë 

elementet kryesorë për ngritjen e 

kapaciteteve. 

SHPENZIMET 

PLANIFIKIMI, MENAXHIMI 

%
EMERGJENCAT CIVILE UJITJA DHE KULLIMI 

78% 80% 110% 

REALIZIMI I SHPENZIMEVE 

REALIZIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE KRAHASUAR ME PLANIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ofrimi i një infrastructure sipas 
standarteve bashkëkohore, të shtrirë 
në të gjithë qytetin dhe fshatrat, me 
qëllim që t’iumundësojë qytetarëve 
qarkullim normal në ecjen e 
këmbësorëve dhe qarkullimin e 
mjeteve, krijimin e kushteve 
infrastrukturore dhe organizative për 
mirëmbajtjen e rrugeverurale. 

PYJET DHE KULLOTAT RRJETI RRUGOR SHËRBIMET PUBLIKE 

Qeverisje lokale  të përgjegjshme dhe 

transparente. Kjo gjë mund  do të 

realizohej nëse administrata e 

Qeverisjes Lokale do të hartonte një 

Plan Zhvillimi. Rritja e cilesise se 

sherbimeve publike dhe zgjerim I 

mbulimit me sherbime baze (Pastrim) 

ne gjithe zonat e banuara te Bashkise 

Fushë Arrëz, përmirësimit dhe 

mirëmbajtjes së sistemit të ujit të 

pijshëm dhe kanalizimit të ujërave të 

zeza, ndricimit tota të qytetit dhe 

periferisë së tij. 

Fushë Arrëzi është një ndër Bashkitë 

me sipërfaqen më të madhe Pyjore në 

Shqipëri. Bashkia jonë ka shumë 

resurse turistike që rradhitë si bukuri 

të rralla natyrore në gjithë vendin. 

Duke qenë një Bashki me prespektivë në zhvillimin e 

turizmit malor dhe thithjen e turistëve jo vetëm nga 

vendi, por dhe atyre të huajve, futja e lëndës së gjuhës 

së huaj në shkolla  9-vjeçarenë të gjitha nivelet, përbën 

një nga prioritet në zhvillimin e sistemit arsimor. 

Përmirsimin e transportit të nxënësve për në shkolla 

nga zonat e largëta, për rritjen e mundësive së ndjekjes 

së shkollës dhe miniminizimin e numrin të atyre që e 

braktisin atë. Përmirësimin e vazhdueshëm të 

shërbimeve bazë në shkolla. Shikimi i mundësive për 

rihapjen e konviktit si dhe hapjen e ndonjë dege të 

shkollave profesionale të përpunim drurit etj. 

Politika e këtij program synon ofrimin e 
kushteve optimal të jetësës familjeve 
të pastreha dhe në nevojë ne Fushë 
Arrëz. 

SHPENZIMET 

STREHIMI SOCIAL ARSIMI PARASHKOLLOR, BAZË DHE I 
MESËM 

 

27% 114% 79% 

91% 92% 

STREHIMI SOCIAL ARSIMI 



 

 

 

 

 

 

Programi Buxhetor Plan Fakt 

Arsimi 49,695 45,526.27 

Administrata 80,848.15 62,232.91 

Shërbimet Publike 102,006 80,190.33 

Pyjet dhe Kullotat 9,997 2,703.586 

Rrjeti Rrugor 616,909 70,610.1 

Ujitja dhe Kullimi 48,999.2 54,133.85 

Emergjencat Civile 19679 15,832.9 

Shërbimet Sociale dhe Strehimi 96,060 87,333.27 

 

 

11%

15%

19%

1%

17%

13%

4%

21%

Arsimi

Administrata

Shërbimet Publike

Pyjet dhe Kullotat

Rrjeti Rrugor

Ujitja dhe Kullimi

Emergjencat Civile

Shërbimet Sociale dhe Strehimi

SHPENZIMET 

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËRKUNDREJT SHPENZIMEVE TË 

PËRGJITHSHME 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTORËT STRATEGJIK 

SEKTORËT STRATEGJIK TË 

BASHKISË SË FUSHË ARRËZIT 

06 01 

02 

03 04 

05 

UJITJA DHE KULLIMI 
Janë përmirësuar kushtet e 
fermerëve për ujitjen e tokave 
dhe janë pastruar rregullisht 
kanalet ujitëse.  

MENAXHIMI I PYJEVE 
Janë mirëmbajtur pyjet dhe 
kullotat. Janë monitoruar çdo ditë 
hapësirat pyjojre dhe kullosore. 

SHËRBIMET PUBLIKE 
Janë shtuar hapësirat për 
qytetarët dhe është mirëmbajtur 
qyteti çdo ditë.  

MBROJTJA NGA ZJARRI 

Bashkia ka kryer investime në 
sektorin e emergjencave civile 
dhe ka menaxhuar me sukses 
raste të shuarjes së zjarreve. 

RRJETI RRUGOR 
Bashkia ka shtruar rrugë të reja dhe 
ka mirëmbajtur rrugët ekzistuese. 
Është punuar për përmirësimin e 
sinjalistikës, ndriçimit dhe mbrojtjen 
e mjedisit. 

ARSIMI 
Janë përmirësuar kushtet në 
kopshtet dhe shkollat ekzistuese 
të bashkisë. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Numri i punonjësve të bashkisë në total 
gjatë 2018 

213 

Persona të larguar nga bashkia 15 

Masa administrative të marra 2 

Numri i konsultimeve me komunitetin 
gjatë vitit 2018 

5 

Numri i vendimeve të marrë në konsultim 
me publikun 

5 

Shpenzime
për

personelin

Shpenzime
operative

Transferta
dhe

subvencione
Investime

Plan 144228 47579 98343.158 242520

Fakt 121119.638 40450.061 90394.838 200988.922

0
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150000
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250000
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Qëndrueshmëria e stafit të bashkisë 

është në masën 

93% 

Bashkia ka diskutuar dhe komunikuar në 

mënyrë të vazhdueshme me komunitetin 

duke bërë që të meren parasysh 

shqetësimet dhe sugjerimet e tyre në 

vendimet e marra. 

15%

85%

Raporti i shpenzimeve të 
programit me shpenzimet e 

përgjithshme

Shpenzimet e Programit

Shpenzimet e Përgjithshme

ADMINISTRIMI I BASHKISË DHE MARRËDHËNIA ME KOMUNITETIN 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5%

95%

Raporti i shpenzimeve të programit me 
shpenzimet e përgjithshme

Shpenzimet e Programit Shpenzimet e Përgjithshme

MBROJTJA NGA ZJARRI 

1 ZJARRËFIKËSE ME 
VLERË 3.999.990 
LEKË 

1 ZJARRËFIKËSE E 
DHURUAR 

1 STACION MZSH  

 

Shpenzime personeli Shpenzime operative

Plan 12823 2856

Fakt 9586.812 2226.081
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MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT 

Ndërhyrja në pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve 

ujitëse është e domosdoshme për të bërë të mundur 

realizimin e rendimenteve të parashikuara nga fermerët 

për kulturat e ndryshme bujqësore. 

Ndërhyrja për pastrimin dhe mirëmbajtjen e dherave duke 

eliminuar si dëmtimin e bimeve të mbjellura nga fermerët 

ashtu edhe të structures së tokës në vetvete. 

Realizimi i Shpenzimeve 

AKTIVITETET KRYESORE 

 Evidentimi në vazhdimësi i problematikave kryesore të sistemit ujitës. 

 Hartimi i planeve të ndërhyrjeve për pastrim dhe rehabilitim të Kanaleve Ujitëse. 

 Përcaktimi i volumeve të punës në objektet ku do të ndërhyhet. 

 Kryerje e punimeve për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse ne te gjithe territorin e bashkisë. 

Spenzime
personeli

Shpenzime
operative

Investime

Plan 834 3073 12500

Fakt 560.176 3028.392 9225.738

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

10%

90%

Raporti i shpenzimeve të programit me 
shpenzimet e përgjithshme

Shpenzimet e Programit

Shpenzimet e Përgjithshme

Ujitja Kullimi 

 

Sasia 

Fakt 

Vlera (në 

mijë lekë)  

Sasia 

Fakt 

Vlera (në 

mijë lekë) 

Kanale ujitëse të 

mirëmbajtur, pastruar 

dhe përmirësuar 12.3 km 12,814.306 Volumi i dherave të lëvizur 

1983.8 

m3 733.956 

Debitorë për tarifat e 

ujitjes 0 FALAS    

Kanale ujitëse në total 13.2 km 90.136    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRUGËT RURALE 

 OBJEKTIVAT E PROGRAMIT 

 Permiresimin e rrjetit ekzistues te rrugeve te asfaltuara, urbane dhe rurale që t’u mundësojë qytetarëve qarkullim 

normal dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe mjeteve.  

 Mirembajtjen e trotuareve dhe rrugeve ekzistuese. 

 Mirembajtjen e rrjetit ekzistues te ndriçimit publik dhe mundesimin e krijimit te zonave te reja te ndriçuara ne 

periferi te qytetit. 

Shpenzime
personeli

Shpenzime
operative

Investime

Fakt 12229.426 9953.82 487264.56

Plan 13258 11066 592585
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RRJETI RRUGOR 

Bashkia ka mirëmbajtur 120 rrugë. 

32 km2  te trajtuara me asfalt.  

2.7 km janë rrugë urbane të mirëmbajtura. 

160 km rrugë rurale lidhëse ndërmjet fshtrave të 

mirëmbajtura. 

13%

87%

Raporti i shpenzimeve të programit 
me shpenzimet e përgjithshme

Shpenzimet e Programit Shpenzimet e Përgjithshme



 

 

 

   

 
PËRMIRËSIMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE VENDORE 

22,183 mijëLekë 

Të shpenzuara për përmirësimin e 

shërbimeve publike vendore në të 

gjithë bashkinë 

 28 ndriçues 
Sipërfaqe e ndriçimit publik e 

mirëmbajtur 

650 m2 

148 pemë dekorative 

Sipërfaqe të gjelbërta të shtuara  

5600 m2 

Sipërfaqe sheshesh të 
mirëmbajtur 

           12 

 Stola për pushues 

të shtuar 

44 kamera   
Sistem sigurie me kamera per 

mbrojtjen e mjedisit ne qytet 

 Mirembajtjen e struktures se siperfaqeve te gjelberta duke kryer te gjitha proceset teknologjike te punes per 

mirembajtjen e siperfaqeve me bar, lulishte, shkurre dekorative, bordure te gjelber. 

 Shtimi i siperfaqeve dhe shesheve në sherbim te qytetareve.  

 Shtim dhe mirembajtje  stolave ne te gjitha siperfaqet e gjelberta dhe ambientet e tjera publike.  

 Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore. 

 Mirembajtjen e rrjetit ekzistues te ndriçimit publik. 

 Sistem sigurie në mbrotje të mjedisit. 

 Rikonstruksion i ujësjellësit per furnizimin me uje te pijshem. 

Objektiva 

Realizimi i Shpenzimeve 

46%

54%

Raporti i shpenzimeve të 
programit me shpenzimet e 

përgjithshme

Shpenzimet e Programit

Shpenzimet e Përgjithshme
Emertimi i shpenzimeve Plani Fakti Realizimi 

Shpenzime personeli 19,416 16,445.5 85% 

Shpenzime operative 1320 2083 158% 

TOTALI 20,736 18,528.5 89% 

 

SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE 

 



 

 

 

 

 

 

  

Objektiva 
 Permbushjen me sukses e te gjitha detyrimeve ligjore ne fushen e arsimit. 

 Synimi i permbushjes se standarteve te miratuara nga M.A.R.S ne Strategjine e Arsimit. 

 Permiresimin dhe rritjen e efektivitetit ne cilesine e sherbimeve ndaj institucioneve. Arsimore si dhe ne forcimin e 

kontrollitte fondeve te planifikuara ne buxhetin e arsimit. 

 Te realizoje mirembajtjen  e kopshteve, dhe shkollave te qytetit, duke  synuar pembushjen e standarteve optimale 

ne ambientet e mesimdhenies. 

Realizimi i Shpenzimeve 

ÇERDHE 

Çerdhe në të cilat janë kryer punime 1  

ARSIMI PARASHKOLLOR 

Kopshte në të cilat janë kryer punime 1 

ARSIMI BAZË 

Shkolla në të cilat janë kryer punime 5 

ARSIMI I MESËM 

Shkolla në të cilat janë kryer punime 2 

 

ARSIMI 

Shpenzime personeli Shpenzime operative

Plan 3875 213

Fakt 2467.072 2688.797
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Shpenzime personeli Shpenzime operative

Plan 5930 1406

Fakt 5048 978.837
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ARSIMI 

Shpenzime personeli Shpenzime operative

Plan 32232 6039

Fakt 28563 5786.615
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Raporti i shpenzimeve të programit me shpenzimet 
e përgjithshme
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10 
Inspektime 

Pyjore 

5 kontrata 

zënie të 

hapësirës 

pyjore 

305,396,678 

lekë të 

ardhura 

SHPENZIMI REALIZIMI 

Personeli 92% 

Operative 99.9% 
 

Shpenzime personeli Shpenzime operative

Plan 9410 587

Fakt 8643.643 586.743
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MENAXHIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE 
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