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PROJEKT- PROPOZIMI I BUXHETIT 

PËR VITIN FISKAL 2018 

 

Buxheti i përgjithshëm i planifikuar i Komunës së Gjilanit për vitin fiskal 2018,  është  

planifikuar sipas Qarkorës Buxhetore 2018/01 dhe  2018/02 për Komuna,  në kufijtë 

buxhetor në shumë prej  24.117.398,00 €  

 

Burimet financiare të Buxhetit të Komunës janë nga: 

 Granti i BKK-së në shumë prej 19.812.040,00 € dhe 

 Të hyrat vetanake që për këtë vit planifikohen të jenë 4.305.358,00 € . 

 

Buxhet i planifikuar do të shpenzohet në këto kategori ekonomike :   

 Paga  14.721.734,00 € me 61.01%  nga buxheti i përgjithshëm 

 Mallra dhe shërbime  3264.646,00€  me 13,54%  nga buxheti  i përgjithshëm 

 Shpenzime komunale  562.200,00 €  me 2,33%   nga buxheti  i përgjithshëm 

 Subvencione  554.086,00€  me  2,30% nga buxheti  i përgjithshëm 

 Shpenzime kapitale 5.014.732,00 € me 20,79% nga buxheti  i përgjithshëm 

 
 

 

PROJEKT- PROPOZIMI I  BUXHETIT TË ADMINISTRATËS KOMUNALE 

  

   Buxheti i Administratë Komunale për vitin 2018 është planifikuar  në shumë  prej 

   8.249.995,00 € (duke mos përfshirë Drejtorinë e Arsimit dhe Shëndetësisë)  

 

   Buxheti i planifikuar i Administratës Komunale do të shpenzohet në kategori ekonomike: 

 Paga  të SHCK dhe mëditje të  Këshilltarëve  Komunal në shumë prej  

2.102.585,00 € me 25,48%  nga buxheti  Administratës komunale, 

 Mallra dhe shërbime në shumë prej  1.339.646,00 €  me 16,23%  nga 

buxheti i Administratës komunale, 

 Shpenzime komunale në shumë prej  261.200,00 €  me 3,16%   nga buxheti 

i Administratës komunale, 

 Subvencione  në shumë prej  370.000,00 €  me 4,48% nga buxheti i 

Administratës komunale 

 Shpenzime kapitale në shumë prej  4.176.564,00€  me 50.62%  nga buxheti i 

Administratës komunale, 

 

 

 

 

 

 



 
PROJEKT- PROPOZIMI I BUXHETIT TË SHËNDETËSISË        

 

 

Buxheti i Shëndetësisë për vitin 2018 është planifikuar në shumë prej 3.041.419,00  €, i 

financuar nga:  

 Granti i Shëndetsisë në shumë prej  2.673.168,00 €,  

 Nga participimet në shëndetësi në shumë  prej 120.000,00 €  si dhe  

 Nga  HVK dhe granti i përgjithshëm në shumë prej 248.251,00 € 
 

 

Ky buxhet i planifikuar do të shpenzohet në kategori ekonomike :   

 Paga  2.077.165,00 € me 68,30%  nga buxheti  i Shëndetsisë 

 Mallra dhe shërbime  505.000,00 €  me 16.60%  nga buxheti  i Shëndetsisë 

 Shpenzime komunale  87.000,00 €  me 2,86%   nga buxheti  i Shëndetsisë 

 Subvencion  134.086,00€  me  4,41% nga buxheti  i Shëndetsisë 

 Shpenzime kapitale 238.168,00 € me 7.83% nga buxheti  i Shëndetsisë 

 
 

PROJEKT- PROPOZIMI I  BUXHETIT TË ARSIMIT 

 

Buxheti për Arsim për vitin 2018 është planifikuar  në shumë prej  12.825.984,00 €  i 

financuar nga: 

 Granti i Arsimit në shumë prej 9.176.259,00 €,   

 Nga të  hyrat e shkollave të mesme, participimet në çerdhet e fëmijëve dhe 

konvikti në shumë prej  245.000,00€   

  Nga HVK dhe granti i përgjithshëm në shumë prej  3.404.725,00€  

 

 

Ky buxhet i planifikuar do të shpenzohet në kategori ekonomike :   

 Paga  10.541.984,00 €  me 82,19%  nga buxheti  i arsimit; 

 Mallra dhe shërbime  1.420.000,00 €  me 11,07%  nga buxheti  i Arsimit ; 

 Shpenzime komunale  214.000,00 €  me 1.67%   nga buxheti  i Arsimit ; 

 Subvencione  50.000,00 €  me 0,39% nga buxheti i Arsimit; 

 Shpenzime kapitale 600.000,00 € me 4.68% nga buxheti i Arsimit; 
 

 

Organizatat Buxhetore                                                         
PROJEKT-BUXHETI I ADMINISTRATËS KOMUNALE         34,20% 

 PROJEKT-BUXHETI I SHËNDETËSISË                                 12,62%                                                                              

PROJEKT-BUXHETI I ARSIMIT                                                53,18% 
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