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1. Hyrje 

Bashkia është institucioni që ka përgjegjësinë më të lartë për t’i siguruar qytetarëve të saj 

shërbime sa më cilësore dhe një mirëqenie të lartë. Nëpërmjet hartimit të programeve 

buxhetore një bashki përcakton fushat prioritare të investimeve dhe kështu alokon burimet 

për të përmbushur nevojat e qytetarëve. Buxheti jo vetëm duhet të jetë i disponueshëm për 

publikun, por duhet të jetë gjithashtu i aksesueshëm dhe i hapur gjatë fazave të hartimit apo 

implementimit të tij. 

Ky raport është një përmbledhje e realizimit të shpenzimeve dhe të ardhurave të buxhetit të 

bashkisë së Lezhës për tre-mujorin e dytë të vitit 2018, i cili synon të bëjë sa më transparente 

për publikun e gjerë dhe grupe specifike interesi realizimin e objektivave të buxhetit 2018.  

Përsa i përket treguesve kryesorë të buxhetit të ardhurat totale të planifikuara për Bashkinë 

Lezhë për tre-mujorin e dytë të vitit 2018 kanë qenë rreth 233.7 milion lekë, nga ku pjesa më 

e madhe e tyre ka qenë planifikuar të sigurohej nga të ardhurat tatimore në masën 80%, 

ndërsa pjesa tjetër të sigurohej nga të ardhurat jotatimore në masën 20%. Përsa u përket 

shpenzimeve të planifikuara, ato kanë pasur një shpërndarje të gjerë, por fokusi kryesor 

qëndron te shpenzimet për fondin e ndhmës ekonomike me një peshë prej 34.9% dhe për 

paga dhe sigurime shoqërore me një peshë prej 29.9%. Ndërsa shpenzimet e planifikuara për 

shpenzime operative dhe për investime zënë pesha më të ulëta, përkatësisht 15.8% dhe 

17.3%.  

Analiza plan fakt për tre-mujorin e parë të vitit 2018 tregon një realizim të mbledhjes së të 

ardhurave prej 48.9% në krahasim me planin, shkaktuar nga mosrealizimi i plotë i mbledhjes 

së të ardhurave tatimore, të cilat llogariten në rreth 34.1% të planit. Ndërsa të ardhurat 

jotatimore gjatë këtij tre-mujori e kanë tejkaluar planifikimin me 8.3%. Edhe realizimi i 

shpenzimeve për këtë tre-mujor nuk ka qenë në përputhje me planin, konkretisht ka rezultuar 

17.3% më i ulët. Shpenzimet faktike me fondet e bashkisë rezultojnë me përputhje më të lartë 

me planin në krahasim me shpenzimet me fondet e buxhetit të shtetit, përkatësisht me 99.2% 

dhe 72.1% të planit.  

Raporti i tre-mujorit të dytë të vitit 2018 përmban të detajuar një analizë plan fakt të të 

ardhurave dhe të shpenzimeve të Bashkisë Lezhë. Në çështjen e fundit të këtij raporti është 

paqyruar një analizë krahasuese ndërmjet performancës buxhetore të Bashkisë Lezhë gjatë 

tre-mjorit të dytë të këtij viti me periudhën e tre-mujorit të parë të këtij viti.  

2. Analiza Plan/ Fakt e Buxhetit për Periudhën Prill – Qershor 2018 

2.1. Të ardhurat faktike përballë të ardhurave të planifikuara 

Evidenca e realizimit të planit të të ardhurave për tre – mujorin e dytë të vitit 2018, tregon se 

realizimi i planit të mbledhjes së të ardhurave për këtë periudhë ishte 48.9%, ose ndryshe nga  

233.7 milion lekë të planifikuara, janë mbledhur 114.3 milion. Sikurse tregohet edhe në 

grafikun 1, mbledhja më e ulët e të ardhurave nga taksat në krahasim me planifikimin, është 
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ajo që ka ndikuar negativisht në këtë performancë të mbledhjes së totalit të të ardhurave, 

ndërkohë që mbledhja e të ardhurave jo tatimore ka qenë më e lartë se planifikimi paraprak, 

konkretisht me një diferencë prej 8.3%. 

Të ardhurat e planifikuara nga taksat për tre-mujorin e dytë të 2018 janë rreth 187 milion 

lekë, planifikim i cili është realizuar me 34.1%, duke arritur në vlerën 63.8 milion lekë. Duke 

qenë se të ardhurat nga taksat paraqesin edhe të ardhurat kryesore të Bashkisë Lezhë, një 

realizim në këto nivele është tepër i ulët për qëndrueshmërinë e mirëfunksionimit të bashkisë. 

Realizimi jo i plotë i mbledhjes së këtyre të ardhurave do të thotë më pak shpenzime dhe 

plotësim i më pak nevojave të qytetarëve.  

Grafiku 1: Realizimi i të Ardhurave (në mijë lekë) 

 
Burimi: Evidenca e 3 – Mujorit të Parë dhe të Dytë 2018, Bashkia Lezhë   

Ndërkohë, të ardhurat e planifikuara jotatimore, të ndara përkatësish në të ardhura nga tarifat 

vendore; të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënies me qira; të ardhura nga institucionet e 

varësisë dhe në të ardhura të tjera, janë përafërsisht në masën 46.7 milion lekë gjithsej dhe 

janë realizuar 50.5 milion, thënë ndryshe një realizim i tejkaluar me 8.3%.  

Të ardhura nga tarifat vendore janë realizuar në masën 44.9 milion lekë nga rreth 43 milion 

që ishin planifikuar, thënë ndryshe janë realizuar në masën 104.5%. Të ardhurat nga shitja e 

pronës dhe e dhënies me qira janë realizuar në masën 429 mijë lekë nga 1.3 milionë lekë të 

planifikuar, duke u realizuar në masën 33%. 

Të ardhurat e tjera nga ana tjetër janë realizuar në masën 192.7%, thënë ndryshe, nga 0.9 

milion lekë që ka qenë planifikimi, mbledhja e tyre është realizuar në masën 1.7 milion lekë. 

Edhe për të ardhurat nga institucionet e varësisë rezulton se realizimi i tyre ka qenë më i 

madh se planifikimi, konkretisht janë mbledhur rreth 3.5 milion lekë nga rreth 1.5 milion që 

ishin planifikuar, ose 133.3% më shumë. Megjithatë, për shkak të peshës së ulët që zënë 

kategoritë e të ardhurave jotatimore në totalin e të ardhurave të Bashkisë Lezhë, realizimi i 

tyre mbi planifikimin nuk ka rol të konsiderueshëm në ngushtimin e hendekut ndërmjet 

planifikimit dhe realizimit faktik.  
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Tabela 1: Analiza Plan / Fakt e të Ardhurave për Periudhën Prill - Qershor 2018 (në mijë lekë) 

Nr. Emërtimi Janar  - Mars 2018 Realizimi 

Plani Fakti Në Vlerë Në % 

I Të ardhurat nga taksat  186,993 63,820.80 123,172.2 34.1% 

II Të Ardhurat Jotatimore (II/a + 

II/b + II/c + II/d ) 
46,664 50,532.90 -3,868.9 108.3% 

II/a Të ardhurat nga tarifat për shërb. 

publike 
42,976 44,902.90 -1,926.9 104.5% 

II/b Të ardhura nga shitja e pronës dhe 

dhënia me qira 
1,300 429.00 871.0 33.0% 

II/c Të ardhura të tjera 900 1,734.30 -834.3 192.7% 

II/d Të ardhura të tjera nga Institucionet 

në Varësi 
1,488 3,466.70 -1,978.7 233.0% 

GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II) 233,657 114,344.70 119,312.3 48.9% 

Burimi: Evidenca e 3 – Mujorit të Parë dhe të Dytë 2018, Bashkia Lezhë   

2.2. Shpenzimet faktike përballë shpenzimeve të planifikuara 

Analiza e detajuar plan / fakt e shpenzimeve për tre-mujorin e dytë të vitit 2018 tregon një 

realizim më të ulët të shpenzimeve se sa të të ardhurave. Në total realizimi i planit të 

shpenzimeve për këtë tre-mujor ishte 72.1%, thënë ndryshe, nga 280.2 milion lekë të 

planifikuara për t’u shpenzuar janë realizuar rreth 201.9 milion, ose rret 78.2 milion lekë më 

pak.  

Pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike e zënë ato për pagesën e paaftësisë, në masën 

28.6%. Këto shpenzime janë realizuar në masën 75.7%, duke u realizuar në vlerën 108.7 

milion lekë nga 143.6 milion të planifikuara. Bazuar në peshën që zënë kategoritë e 

shpenzimeve ndaj totalit të shpenzimeve faktike, pas kategorisë së shpenzimeve për pagesën 

e paaftësisë renditen ato për aparatin e bashkisë, me një peshë prej 19.6%. Këto shpenzime 

janë realizuar në masën 105.8%, thënë ndryshe, nga 70.4 milion lekë të planifikuara, janë 

shpenzuar 75.5 milion lekë.  

Vihet re se peshë tjetër të konsiderueshmenë totalin e shpenzimeve faktike për këtë tre-mujor 

zënë edhe ato për sipërmarrjet dhe shërbimet publike krahasuar me zërat e tjerë të 

shpenzimeve, të cilat kapin masën 16.6%. Këto shpenzime janë realizuar në vlerën 63.2 

milion lekë nga 62.9 milion lekë të planifikuara për t’u shpenzuar,  thënë ndryshe në masën 

100.8% të planit. 

Tabela 2: Analiza Plan / Fakt e Shpenzimeve për Periudhën Prill - Qershor 2018 (në mijë lekë) 

Nr. Emërtimi Shpenzimet Realizimi 

Plan Fakt Në vlerë Në % 

1 Aparati i Bashkisë 70,429.4 74,548.8 -4,119.4 105.8% 

2 Kredia dhe Interesi i 

Kredisë 
2,828.7 2,828.7 0.0 100.0% 

3 Sipërmarrjet dhe 

Shërbimet Publike 
62,686.4 63,189.2 -502.8 100.8% 

4 Kultura  337.0 451.4 -114.4 133.9% 
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5 Muzeu 1,621.5 1,994.9 -373.4 123.0% 

6 Biblioteka 1,590.0 2,325.9 -735.9 146.3% 

7 Çerdhe 2,128.0 3,378.4 -1,250.4 158.8% 

8 Arsimi Parashkollor dhe 9 

Vjeçar 
93,042.3 61,679.1 31,363.2 66.3% 

9 Arsimi Parauniversitar  2,577.0 2,926.8 -349.8 113.6% 

10 Konvikti 6,844.0 3,742.7 3,101.3 54.7% 

11 Rrugë Urbane dhe Rurale 16,194.9 6,898.4 9,296.5 42.6% 

12 Administrimi i Pyjeve 3,087.0 3,441.5 -354.5 111.5% 

13 Gjendja Civile 0.0 2,506.6 -2,506.6 - 

14 Q.K.B-it  70.0 455.5 -385.5 650.7% 

15 Ujitja dhe Kullimi  6,757.0 8,573.3 -1,816.3 126.9% 

16 Sektori MNZSH  6,196.3 9,796.1 -3,599.8 158.1% 

17 Siguria Publike (Policia 

Bashkiake) 
3,301.0 3,225.9 75.1 97.7% 

18 Emergjencat Civile 1,860.9 1,859.1 1.8 99.9% 

19 Furnizimi me ujë 15,021.0 0.0 15,021.0 0.0% 

20 Ndihma Ekonomike 16,940.0 14,637.7 2,302.3 86.4% 

21 Pagesa e Paaftësisë (PAK) 143,610.0 108,713.7 34,896.3 75.7% 

22 Strehimi Social 0.0 299.2 -299.2 - 

23 Edukimi dhe Sporti 3,134.0 3,134.0 0.0 100.0% 

Gjithsej Gjithsej 460,256.4 380,606.9 79,649.5 82.7% 

1 Me fondet e bashkisë 180,105.9 178,695.0 1,410.9 99.2% 

2 Me fondet e 

buxhetittështetit 

(Transfertat) 

280,150.5 201,911.9 78,238.6 72.1% 

Burimi: Evidenca e 3 – Mujorit të Parë dhe të Dytë 2018, Bashkia Lezhë   

Nga tabela 2 vihet re që e vetmja kaegori shpenzimesh, e cila është realizuar në përputhje të 

plotë me planin, është ajo e kredisë dhe e interesit të kredisë, me një vlerë prej 2.8 milion 

lekësh. Ndërsa kategoritë e tjera të shpenzimeve janë reallizuar të gjitha nën ose mbi masën e 

planifikuar. 

Vlen të theksohet se për këtë tre-mujor Bashkia Lezhë ka planifikuar zero lekë për gjendjen 

civile dhe për strehimin social, porpavarësisht kësaj ka shpenzuar për këto kategori, dhe nga 

ana tjetër ka shpenzuar zero lekë për furnizimin me ujë ndërkohë që kishte planifikuar të 

shpenzonte mbi 15 milionë lekë për këtë kategori. Për kategoritë e tjera vlera e shpenzimeve, 

si të planifikuara, ashtu edhe faktike, ka qenë pozitive, pavarësisht masës së realizimit.  

Totali i shpenzimeve është financuar në masën 47% nga të ardhurat e veta të bashkisë, pra 

rreth 178.7 milion lekë nga rreth 180.1 milion që ishin parashikuar nga të ardhurat nga taksat 

dhe ato jotarifore kanë shkuar për të mbuluar shpenzimet për këtë tre-mujor. Ndërsa pjesa 
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tjetër e shpenzimeve prej 53%, janë financuar nga fondet e buxhetit të shtetit në shumën 

201.9 milion lekë nga 280.2 milion lekë të planifikuara. 

2.3. Shpenzimet e realizuara sipas klasifikimit ekonomik 

Grafiku 2 paraqet realizimin e shpenzimeve për tre-mujorin e dytë të vitit 2018 sipas 

klasifikimit ekonomik. Peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuara për këtë tre-mujor 

e zënë ato për ndihmën ekonomike dhe pagesën e paaftësisë me 34.9%, ose me rreth 160.6 

milion lekë nga 460.3 milion lekë të planifikuara për t’u shpenzuar gjithsej. Megjithatë këto 

shpenzime janë realizuar në masën 76.8% e planit, ose në vlerën faktike prej 123.4 milionë 

lekë.  

Peshën më të madhe të shpenzimeve faktike e zënë ato për pagat dhe sigurimet shoqërore, 

konkretisht me rreth 152.6 milion lekë të shpenzuara nga 380.6 milion të shpenzuara gjithsej 

për këtë tre-mujor, duke arritur një peshë prej 40.1%. për më tepër, shpenzimet për pagat dhe 

sigurimet shoqërore janë realizuar mbi masën e planifikuar, konkretisht 10.8% më shumë se 

plani. 

Grafiku 2:  Shpenzimet sipas Klasifikimit Ekonomik Plan/Fakt (në mijë lekë)  

 

Burimi: Evidenca e 3 – Mujorit të Parë dhe të Dytë 2018,  Bashkia Lezhë   

Shpenzimet operative ishin planifikuar të zinin 15.8% të totalit të shpenzimeve dhe kanë 

rezultuar me një peshë faktike prej 21.3% të totalit të shpenzimeve faktike. Ato janë realizuar 

në vlerën 81.1 milion lekë nga 72.6 milion të planifikuara, duke shënuar një realizim më të 

lartë se plani, konkretisht me jnë difernecë prej 11.8%. 

Sikurse mund të vihet re edhe nga grafiku 2, investimet përbëjnë atë klasifikim ekonomik me 

hendekun më të madh ndërmjet planit dhe faktit të shpenzimeve. Bashkia e Lezhës kishte 

planifikuar që për këtë tre-mujor të shpenzonte 17.3% të totalit të shpenzimeve për investime, 

thënë ndryshe 79.8 milionë lekë gjithsej, por faktikisht janë shpenzuar vetëm 17.9 milionë 
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lekë, duke u realizuar në masën 22.5% të planit. Shpenzimet faktike për investime kanë 

përbërë 4.7% të shpenzimeve totale faktike për tre-mujorin e dytë të 2018. 

Të dhënat tregojnë se transfertat janë realizuar në masën 58.5% e planit, duke kapur një vlerë 

prej rreth 5.6 milion lekësh, nga 9.6 milion të planifikuara. Pesha e shpenzimeve faktike për 

transferta në totalin e shpenzimeve faktike rezulton 1.5%, pavarësisht se Bashkia Lezhë 

kishte planifikuar që për këtë tre-mujor të realizonte 2.1% të shpenzimeve të veta për këtë 

kategori. 

2.4. Plan / Fakti i shpenzimeve sipas programeve 

Analiza plan / fakt rreth kryerjes së shpenzimeve sipas programeve për tre-mujorin e dytë të 

vitit 2018 tregon se programi me peshën më të madhe të realizimit faktik ka qenë ai i 

sëmundjeve dhe paaftësive, konkretisht me një peshë prej 28.6%. Konkretisht për këtë 

program janë shpenzuar rreth 390.6 milion lekë nga rreth 460.3 milion të planifikuara, ose 

ndryshe 82.7% e tyre. 

Programi me peshën e dytë më të lartë të realizimit faktik renditet ai planifikim, manaxhim, 

administrim dhe gjendje civile, me një peshë prej 20.2% në totalin e shpenzimeve faktike.  

Për këtë program janë shpenzuar rreth 77.1 milion lekë nga rreth 70.4 milion të planifikuara, 

duke pësuar një realizim mbi faktin në masën 9.4%.  

Peshë të konsiderueshme zë edhe programi për arsimin parashkollor dhe atë 9-vjeçar, pesha e 

cila llogaritet në 17.1%. Bashkia e Lezhës ka shpenzuar gjatë tre-mujorit të dytë të këtij viti 

65.1 milion lekë nga 95.2 milion të planifikuara, ose 68.4% të planit.  

Nga tabela 3 vihet re se ka pasur disa programe për të cilat nuk është planifikuar dhe 

shpenzuar, të tilla si shërbimi i kujdesit parësor dhe ai i planifikimit urban. Ndërkohë për 

programin e strehimit social, pavarësisht se Bashkia e Lezhës kishte planifikuar që të mos 

bënte shpenzime gjatë këtij tre-mujori, janë shpenzuar 299.2 mijë lekë, program i cili zë një 

peshë prej 0.1% në totalin e shpenzimeve faktike të këtij tre-mujori. 

Tabela 3: Analiza Plan / Fakt e Shpenzimeve sipas Programeve Buxhetore (në mijë lekë) 

Programet buxhetore Plan Fakt Realizimi Në % të 

totalit Në vlerë Në % 

Planifikim Manaxhim Administrim 

& Gjendja Civile 
70,429.4 77,055.4 -6,626.0 109.4% 20.2% 

Shërbimi i Kujdesit Parësor 0.0 0.0 0.0 - 0.0% 

Shërbimi i Mbrojtjes Civile dhe 

Zjarri 
8,057.2 11,655.2 -3,598.0 144.7% 3.1% 

Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)  3,301.0 3,225.9 75.1 97.7% 0.8% 

Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 15,021.0 0.0 15,021.0 0.0% 0.0% 

Shërbimet Publike Vendore 49,308.4 49,811.2 -502.8 101.0% 13.1% 

Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar 95,170.3 65,057.5 30,112.8 68.4% 17.1% 

Arsimi Parauniveristar 2,577.0 2,926.8 -349.8 113.6% 0.8% 
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Arsimi Profesional (Konvikti) 6,844.0 3,742.7 3,101.3 54.7% 1.0% 

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural  6,757.0 8,573.3 -1,816.3 126.9% 2.3% 

Infrastruktura Rrugore dhe 

Transporti Publik 
19,023.6 9,727.1 9,296.5 51.1% 2.6% 

Edukimi dhe Sporti 3,134.0 3,134.0 0.0 100.0% 0.8% 

Kultura dhe Arti 3,548.5 4,772.2 -1,223.7 134.5% 1.3% 

Industritë e Tjera (Turizmi) 13,378.0 13,378.0 0.0 100.0% 3.5% 

Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi 

I Pyjeve dhe Kullotave 
3,087.0 3,441.5 -354.5 111.5% 0.9% 

Çeshtjet Ekonomike dhe Tregtare 

(Q.K.B-ja) 
70.0 455.5 -385.5 650.7% 0.1% 

Planifikimi Urban 0.0 0.0 0.0 - 0.0% 

Strehimi Social 0.0 299.2 -299.2 - 0.1% 

Kujdesi Social (Ndihma Ekonomike) 16,940.0 14,637.7 2,302.3 86.4% 3.8% 

Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK) 143,610.0 108,713.7 34,896.3 75.7% 28.6% 

T O T A L I 460,256.4 380,606.9 79,649.5 82.7% 100.0% 

Burimi: Evidenca e 3 – Mujorit të Parë dhe të Dytë 2018, Bashkia Lezhë   

3. Performanca e tremujorit të dytë të 2018 në krahasim me tremujorin e parë të 2018 

Të ardhurat e planifikuara të tre-mujorit të dytë të vitit 2018 janë më të larta se të ardhurat e 

planifikuara të tre-mujorit të parë të vitit 2018, sikurse mund të dallohet qartë edhe në 

grafikun 3. E njëjta gjë vlen edhe për totalin e të ardhurave faktike, megjithëse diferenca në 

terma absolutë ndërmjet dy periudhave nuk është aq e theksuar sa për atë të të ardhurave të 

planifikuara. Në T1 2018 të ardhurat e planifikuara ishin 143.9 milion lekë, ndërsa në T2 

2018 këto të ardhura ishin 233.7 milion lekë, ose rreth 1.6 herë më të larta se ato të T1 2018. 

Të ardhurat faktike në T1 2018 kanë rezultuar 51.7 milion lekë, ndërsa në T2 2018 në rreth 

114.3 milion, ose rreth 2.2 herë më të larta. 

Të ardhurat e planifikuara tatimore në T2 2018 kanë qenë më të larta se ato për në T1 2018. 

Edhe për ato faktike rezulton e e njëjta gjë. Në T1 2018 ishin planifikuar të mblidheshin rreth 

132.8 milion lekë nga taksat, ndërsa në T2 2018 rreth 132.8 milion lekë. Faktikisht në T1 

2018 janë mbledhur rreth 37.5 milion lekë nga taksat, ndërsa në T2 2018 ishin planifikuar të 

mblidheshin rreth 187 milion lekë nga taksat, ndërkohë që janë mbledhur 63.8 milion lekë 

faktikisht. Nga grafiku 4 shihet qartë se për të dyja periudhat e marra në shqyrtim, realizimi i 

mbledhjes së të ardhurave tatimore nuk ka qenë në përputhje me planin. Për tre-mujorin e 

dytë të 2018 hendeku ndërmjet planit dhe faktit për mbledhjen e të ardhurave tatimore ka 

rezultuar më i lartë në teram absolutë, por më i ulët në terma relativ në krahasim me tre-

mujorin e parë të këtij viti.  

Diferenca absolute ndërmjet planit dhe faktit për T2 2018 është 123.2 milion lekë, ndërsa ajo 

relative 65.9%. Ndërsa për T1 2018 diferencat absolute dhe relative ndërmjet planit dhe faktit 

llogariten 95.3 milion lekë dhe 71.8% përkatësisht. 
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Përsa i përket të ardhurave jotatimore, të dhënat tregojnë se për T2 2018, sikurse për T1 

2018, realizimi i mbledhjes së të ardhurave jotatimore ka qenë më i lartë se plani. Në T12018 

ishin planifikuar të mblidheshin 11.1 milion lekë të ardhura jotatimore, ndërsa në T2 2018 

46.7 milion lekë. Ndërkohë, faktikisht në T1 2018 janë mbledhur 14.2 milion lekë të ardhura 

jotatimore, ndërsa në T2 2018 janë mbledhur 50.5 milonë. Kështu, për tre-mujorin e parë të 

vitit 2018, realizimi i mbledhjes së të ardhurave jotatimore ka qenë në masën 128.1%, ndërsa 

për tre-mujorin e dytë të këtij viti në masën 108.3%.  

Analiza e krahasimit të tre-mujorit të dytë me atë të tre-mujorit të parë të këtij viti është bërë 

edhe për shpenzimet. Rezulton se për T2 2018 shpenzimet e planifikuar janë më të ulëta se 

për T1 2018, ndërsa ato faktike më të larta. Kështu hendeku ndërmjet planit dhe faktit të 

shpenzimeve totale për tre-mujorin e dytë të vitit 2018 rezulton më i ulët se për tre-mujorin e 

parë të këtij viti. Gjatë T2 2018 arritën të shpenzohen 82.7% e totalit të shpenzimeve të 

planifikuara, ndërsa gjatë T1 2018 kjo vlerë ka qenë më e ulët, konkretisht 75.7%. 

Totali i shpenzimeve për T1 2018 është financuar në masën 48.6% nga të ardhurat e veta të 

bashkisë, pra 174.3 milion lekë nga 358.4 milion që janë shpenzuar gjithsej gjatë këtij tre-

mujori, ndërsa pjesa tjetër e shpenzimeve, 51.4%, janë financuar nga fondet e buxhetit të 

shtetit në shumën 184.1 milion lekë. Ndërkohë që për T2 2018 totali i shpenzimeve është 

financuar në masën 47% nga të ardhurat e veta të bashkisë, pra 178.7 milion lekë nga 380.7 

milion dhe pjesa e madhe e shpenzimeve, 53% e tyre,  janë financuar nga fondet e buxhetit të 

shtetit në shumën 201.9 milion lekë. Dallojmë se në të dy tre-mujorët shpenzimet janë 

financuar në një masë më të lartë nga të ardhurat e buxhetit të shtetit se nga të ardhurat e 

bashkisë, por për T2 2018 pesha e shpenzimeve me të ardhurat e bashkisë është më e ulët se 

për T1 2018. 
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dhe të Dytë 2018, Bashkia Lezhë   
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Grafiku 5: Shpenzimet sipas burimit për T1 dhe T2 2018 (në milion lekë) 

 
Burimi: Evidenca e 3 – Mujorit të Parë dhe të Dytë 2018, Bashkia Lezhë   

Në grafikun 6 paraqiten shpenzimet faktike sipas klasifikimit ekonomik për tre-mujorin e 

parë dhe atë të dytë të vitit 2018. Në total, shpenzimet faktike gjatë T2 2018 rezultojnë më të 

larta se në T1 2018. Nga grafiku 6 vihet re se në T1 2018 shpenzimet e realizuara për paga 

dhe sigurime shoqërore janë më të larta se në T2 2018. Konkretisht në T2 2018 janë 

shpenzuar rreth 156.2 milion lekë për këtë klasifikim ekonomik, ndërkohë për T1 të këtij viti, 

ato rezultojnë në rreth 184.2 milion, ose 17.2% më shumë. 

Edhe për fondin e ndihmës ekonomike dhe pagesës së paaftësisë rezulton se është shpenzuar 

më shumë në T1 2018 se në T2 2018. Gjatë T1 2018 janë shpenzuar rreth 126.1 milion lekë, 

ndërsa gjatë T2 2018 janë shpenzuar rreth 123.4 milion lekë për fondin e ndihmës ekonomike 

dhe pagesës së paaftësisë. Kështu për këtë klasifikim ekonomik rezulton se gjatë tre - mujorit 

të dytë të këtij viti janë shpenzuar 2.2% më pak se në tre-mujorin paraprak për këtë klasifikim 

ekonomik. 

Për tri klasifikimet e tjera ekonomike vihet re se shpenzimet faktike gjatë T2 2018 janë më të 

larta se gjatë T1 2018. Shpenzimet operative gjatë T1 2018 rezultojnë 36.4 milion lekë, 

ndërsa për T2 2018 rezultojnë 81.1 milion lekë, ose rreth 2.2 herë më të larta. Transfertat 

gjatë dy tre-mujorëve të parë të 2018 rezultojnë në vlera të përafërta me njëra-tjetrën, me një 

diferencë prej 1.3% më shumë në T2 2018.  

Vlen të theksohet se për klasifikimin ekonomik të investimeve, Bashkia e Lezhës gjatë tre-

mujorit të dytë të 2018 ka shpenzuar gati tri herë më shumë se në tre-mujorin paraprak, duke 

bërë që ky klasifikim të mos rezultojë me vlerën më të vogël në kirahasim me klasifikimet e 

tjera ekonomike, sikurse rezulton në T1 2018. Kështu, Bashkia e Lezhës ka shpenzuar 17.9 

milion lekë për investime gjatë T2 2018 nga rreth 6 milion lekë investime në T1 2018.  
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Grafiku 6: Shpenzimet faktike sipas klasifikimit ekonomik për T1 dhe T2 2018 (në milion lekë) 

 
Burimi: Evidenca e 3 – Mujorit të Parë dhe të Dytë 2018, Bashkia Lezhë   
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Aneks 1: Evidencë e Realizimit të të Ardhurave Vendore të Bashkisë Lezhë për T2 2018 

Nr. Emërtimi Vlera Realizimi 

Plan Fakt Në vlerë Në % 

I Të ardhurat nga taksat (1- 10) 186,993 63,820.80 123,172.2 34.1% 

1 Taksa mbi pasurinë 58,155 31,264.30 26,890.7 53.8% 

1.1 Taksa mbi ndërtesat 35,480 23,139.50 12,340.5 65.2% 

1.2 Taksa mbi tokën bujqësore 12,000 485.30 11,514.7 4.0% 

1.3 Taksa mbi truallin 10,675 7,630.50 3,044.5 71.5% 

2 Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin 3,000 816.20 2,183.8 27.2% 

3 Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive 

Paluajtshme 2,574 1,076.70 1,497.3 41.8% 

4 Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga 

ndërtimet e reja 110,000 15,090.20 94,909.8 13.7% 

5 Taksa e tabelës  4,150 3,117.70 1,032.3 75.1% 

6 Taksë reklame 3,000 2,050.00 950.0 68.3% 

7 Taksa e fjetjes në hotele 489 833.90 -344.9 170.5% 

8 Taksa e regjistrimit të automjeteve 5,349 3,899.70 1,449.3 72.9% 

9 Taksa e rentës minerale 126 90.70 35.3 72.0% 

10 Tatimi mbi të ardhurat personale 0 0.00 0.0 - 

11 Taksa të tjera të përkohshme 150 5,581.40 -5,431.4 3720.9% 

II Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c + 

IId) 46,664 50,532.90 -3,868.9 108.3% 

II/a Të ardhurat nga tarifat vendore 
42,976 44,902.90 -1,926.9 104.5% 

1 Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve 41,500 18,784.10 22,715.9 45.3% 

2 Tarifë për hapësirat publike 600 15,000.70 -14,400.7 2500.1% 

3 Tarifë parkimi 150 622.90 -472.9 415.3% 

4 Tarifë veterinare 150 101.10 48.9 67.4% 

5 Tarifë për shërbimet administrative 36 26.00 10.0 72.2% 

6 Tarifë për shërbimet e PMNZSH 30 83.50 -53.5 278.3% 

7 Tarifë për sportet dhe kulturën 210 470.00 -260.0 223.8% 

8 Të ardhuranga tarifat e Urbanistikës 0 5,192.20 -5,192.2 - 

9 Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore 0 8.10 -8.1 - 

10 Të ardhura nga lejet e transportit     

11 Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit 0 2,053.10 -2,053.1 - 

12 Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime, etj.) 300 873.20 -573.2 291.1% 

II/b Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënies 

me qira 
1,300 429.00 871.0 33.0% 

1 Shitje ndërtese 0 -28.90 28.9 - 
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2 Shitje troje 
0 0.00 0.0 - 

3 Shitje prona të tjera 0 28.90 -28.9 - 

4 Qira mbi trojet 876 0.00 876.0 0.0% 

5 Qira mbi ndërtesat, paisje, etj. 424 429.00 -5.0 101.2% 

II/c Të ardhura të tjera 900 1,734.30 -834.3 192.7% 

1 Nga dhuratat dhe sponsorizimet, etj. 0 237.50 -237.5 - 

2 Nga gjobat 900 1,172.50 -272.5 130.3% 

3 Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucionit, 

etj) 
0 324.30 -324.3 - 

II/d Të ardhura të tjera nga Institucionet e 

Varësisë 1,488 3,466.70 -1,978.7 233.0% 

1 Të ardhura nga Çerdhet  456 583.50 -127.5 128.0% 

2 Të ardhura nga Kopshtet 1,026 1,481.90 -455.9 144.4% 

3 Të ardhura nga Konvikti i Sh. M.Profesionale 
6 35.20 -29.2 586.7% 

4 Të ardhura nga pullat e Gjendjes Civile 0 1,366.10 -1,366.1 - 

GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II) 233,657 114,344.70 119,312.3 48.9% 

Burimi: Evidenca e 3 – Mujorit të Dytë 2018, Bashkia Lezhë   
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Aneks 2: Evidencë e Realizimit të Shpenzimeve të Bashkisë Lezhë për T2 2018 

Nr. Emërtimi Shpenzimet Realizimi Në % të 

totalit Plan Fakt Nëvlerë Në % 

1 Aparati i Bashkisë 70,429.40 74,548.80 -4,119.40 105.8% 19.6% 

2 Kredia dhe Interesi i 

Kredisë 
2,828.70 2,828.70 0.00 100.0% 0.7% 

3 Sipërmarrjet dhe 

Shërbimet Publike 
62,686.40 63,189.20 -502.80 100.8% 16.6% 

4 Kultura  337.00 451.40 -114.40 133.9% 0.1% 

5 Muzeu 1,621.50 1,994.90 -373.40 123.0% 0.5% 

6 Biblioteka 1,590.00 2,325.90 -735.90 146.3% 0.6% 

7 Çerdhe 2,128.00 3,378.40 -1,250.40 158.8% 0.9% 

8 Arsimi Parashkollor dhe 

9 Vjeçar 
93,042.30 61,679.10 31,363.20 66.3% 16.2% 

9 Arsimi Parauniversitar  2,577.00 2,926.80 -349.80 113.6% 0.8% 

10 Konvikti 6,844.00 3,742.70 3,101.30 54.7% 1.0% 

11 Rrugë Urbane dhe 

Rurale 
16,194.90 6,898.40 9,296.50 42.6% 1.8% 

12 Administrimi i Pyjeve 3,087.00 3,441.50 -354.50 111.5% 0.9% 

13 Gjendja Civile 0.00 2,506.60 -2,506.60 #DIV/0! 0.7% 

14 Q.K.B-it  70.00 455.50 -385.50 650.7% 0.1% 

15 Ujitja dhe Kullimi  6,757.00 8,573.30 -1,816.30 126.9% 2.3% 

16 Sektori MNZSH  6,196.30 9,796.10 -3,599.80 158.1% 2.6% 

17 Siguria Publike 3,301.00 3,225.90 75.10 97.7% 0.8% 

18 Emergjencat Civile 1,860.90 1,859.10 1.80 99.9% 0.5% 

19 Furnizimi me ujë 15,021.00 0.00 15,021.00 0.0% 0.0% 

20 Ndihma Ekonomike 16,940.00 14,637.70 2,302.30 86.4% 3.8% 

21 Pagesa e Paaftësisë 143,610.00 108,713.70 34,896.30 75.7% 28.6% 

22 Strehimi Social 0.00 299.20 -299.20 #DIV/0! 0.1% 

23 Edukimi dhe Sporti 3,134.00 3,134.00 0.00 100.0% 0.8% 

Gjithsej  Gjithsej 460,256.40 380,606.90 79,649.50 82.7% 100.0% 

1 Me fondet e bashkisë 180,105.90 178,695.00 1,410.90 99.2% 47.0% 

2 Me fondet e 

buxhetittështetit 

(Transfertat) 

280,150.50 201,911.90 78,238.60 72.1% 53.0% 

Burimi: Evidenca e 3 – Mujorit të Dytë 2018, Bashkia Lezhë   

 


