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163/16327

Rekonstruimi dhe 

Mirëmbajtja e objekteve 

komunale  /43962/0133 220,000.00        260,000.00    280,000.00    Mirembajtja e objekteve komunale   

163/16327

Paisje për nevoja të 

komunës  /43963/0133 30,000.00          40,000.00      40,000.00      Paisje  per nevoja te komunes 

Administrata e 

përgjithëshme 250,000.00        300,000.00    320,000.00    

180/18187 Sanimi I ndriqimit Publik  /90379/0451 50,000.00          60,000.00      60,000.00      

Me këtë projekt parashihet sanimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet dhe 

fshatra.Viteve të fundit është bërë shtrirja e rrjetit pothuajse në të gjithat 

fshatrat e komunës dhe në pjesë të mëdha të qytetit dhe shpesh ndodhë që 

të dëmtohen pjesë të ndryshme të rrjetit të cilat mandej duhet të ripërtërihen

180/18187

Sanimi I 

rrugeve,trotuareve dhe 

parqeve në qytet dhe 

fshatra /41443/0451 350,000.00        400,000.00    500,000.00    

Me këtë projekt parashihet sanimi i rrugëve të asfaltuara në qytet dhe fshatra i 

cili përfshinë mbushjen e gropave  të hapura, eleminimin e plasaritjeve, 

shtrimi I shtresave të reja ku paraqitet nevoja, hapja e kanaleve anësore të 

ujrave atmosferike ku përfitues janë banorët e qytetit dhe fshatrave të 

komunës së Gjilanit.

180/18187

Sinjalizimi horizontal-

vertikal dhe numerizimi I 

objekteve /41445/0451 150,000.00        180,000.00    200,000.00    

Me këtë projekt parashifet sinjalizimi I rrjetit rrugor në qytet dhe fshatra, 

ripërtëritja e shenjave të dëmtuara si dhe vendosja e numrave në objektet e 

banimit dhe objekte tjera

180/18187

Rregullimi dhe hapja e 

rrugeve të rendit të tretë /41446/0451 50,000.00          80,000.00      100,000.00    

Në disa vise malore ku rrugët nuk janë të asfaltuara, ato janë vështirë të 

kalueshme andaj kërkohet të bëhet sanimi i tyre. Gjithashtu disa rrugë që janë 

punuar më heret pas sezonës së reshjeve (shi, borë ) dëmtohen andaj kanë 

nevojë për intervenime të reja për t’i bërë më lehtë të kalueshme. 

180/18187

Mirëmbajta e 

investimeve publike në 

infrastrukturë /41447/0451 130,000.00        140,000.00    150,000.00    

Me ketë projekt parashihet intervenimi në segmente të caktuara të rrjeteve të 

kanalizimeve,  ujësjellësve eventualisht rregullimi i të rejave ku nuk shtrihet 

rrjeti publik si dhe sanimi i infrastrukturës së dëmtuar nga kryerja e atyre 

punimeve

180/18187

Rregullimi I 

infrastruktures 

nentoksore /43964/0451 300,000.00        360,000.00    400,000.00    

Në pjesë të ndryshme të urbanizuara të qytetit ku nuk ka shtrirje të rrjetit 

kanalizim fekal,kanalizim atmosferik duhet të ndërtohen  rrjete të reja për ti 

krijuar qytetarëve  kushte të përshtashme për banim .Po ashtu ka edhe 

shumë vendbanime (fshatra) të cilat ende nuk kanë sistem publik të rrjeteve 

të lartëpërmendura andaj ne synojmë me këtë projekt të iu krijojmë 

qytetarëvet mirëqenie socilale

180/18187

Halla dhe terene 

sportive /43965/0451 10,000.00          20,000.00      20,000.00      Ndertimi i tereneve sportive ne fshatra dhe qytet.

180/18187 Ndertimi I urave /43966/0451 120,000.00        130,000.00    140,000.00    Ndertimi i urave në fshatin Dobërqan dhe disa fshatra



180/18187

Asfalltimi I rrugeve në 

qytet dhe fshatra /47181/0451 410,000.00        450,000.00    500,000.00    

180/18187 Rregullimi I ujësjellsit /47187/0451 300,000.00        340,000.00    390,000.00    
Shërbime Publike,    

Infrastrukturë dhe 

banim 1,870,000.00     2,160,000.00 2,460,000.00 

470/47027

Ndërtimi I rrugeve për 

nevoja te bujqësisë /43967/0421 70,000.00          90,000.00      115,000.00    

Gjendja e rrugëve të arave (fushës), në fshatrat e komunës së Gjilanit në 

përgjithësi është jo e mirë, rrugët janë të pa mirëmbajtuna dhe deri më tani në 

to nuk është investuar.Rregullimi i rrugëve të fushës do të ndikoj në qasje të 

pa penguar të makinave të ndryshme në kryerjen e punëve, zvoglon 

shpenzimet, rrit efiqencën dhe përmirëson cilësin e punëve dhe jetës në 

përgjithësii nvestuar asnjë herë.

470/47027

Gjelbrimi I hapsirave 

publike /45263/0421 20,000.00          30,000.00      35,000.00      

Gjelbrimi i hapësirave publike kryesisht në shkolla, çerdhe, qendra mjekësore, 

rrugë, etj.

470/47027

Popullimi me kafshë të 

egra I tri vendgjuetive /45492/0421 10,000.00          

 

Ngritja e rezervateve dhe popullimi i tri vendgjuetive, është kërkesë e 

shoqatave të gjahtarëve dhe në interes të mbrojtjës së specieve që janë në 

numër të vogël në habitat.

Bujqësi dhe Pylltari 100,000.00        120,000.00    150,000.00    

480/48027

Participim ne projekte te 

bashkfinancuara nga 

Donatoret /90383/0411 500,000.00        1,031,495.00 1,226,520.00 

Nga kodi i participimit të projekteve janë paraparë mjetet të cilat paguhen 

projektet që komuna participon së bashku me donarorë, qoftë nga qeveria 

apo nga komuniteti i donatorëve. Është e pamundur që të planifikohet çdo 

projekt sipas emrit pasi që projektet mund të vijnë në mes të vitit financiar dhe 

komuna duhet të participojë.

480/48027 Tregu  I gjelbërt 500,000.00        100,000.00    

Zhvillim Ekonomik 1,000,000.00     1,131,495.00 1,226,520.00 

650/65335

Shpronsimi(eksproprijim

i)I tokes per interes 

publik  /41455/0620 680,000.00        810,000.00    910,000.00    Pagesa e pronave të shpronësuara për interes publik

Kadastër ,Gjeodezi 

,Pronë 680,000.00        810,000.00    910,000.00    

Hartimi I Planit 

Zhvillimor Komunal  /46955/0620 50,000.00          50,000.00      70,000.00      

Plani Zhvillimor Komunal është Plan Strategjik që përcakton caqet afatagjatë 

të zhvillimit ekonomik social dhe hapësinor  për tërë territorin e komunës për 

një periudhë së paku tetë(8) vjeçare .



Hartimi I Hartes Zonale 

Komunale  /47042/0620 50,000.00          80,000.00      100,000.00    

Harta Zonale e Komunës është një dokument multi-sektorial që përmes 

grafikoneve,fotografive, hartave dhe tekstit përcakton hollësisht llojin, 

destinimin, shfrytëzimin e planifikuar të hapësirës dhe masat e veprimit të cilat 

bazohen në kohëzgjatje dhe projeksione të arritshme të investimeve publike 

dhe private për tërë territorin e Komunës, për një periudhë së paku tetë (8) 

vjeçare.

Hapja e trasave rrugore  /46944/0620 130,000.00        250,000.00    260,000.00    

Hapja e trasave rrugore të planifikuara  sipas Planeve Hapësinore në kuadër 

të KKGjilan 

Hartimi I Projekteve 

Kryesore të 

Infrastrukturës Teknike 

dhe Publike / 47049//0620 100,000.00        120,000.00    150,000.00    

Hartimi I Projekteve Kryesore të Objekteve të Infrastruktures Poblike  : 

shkollore , shëndetsore ,rekreativo-sportive ,Infrastruktures teknike: 

Kanalizimi  atmosferik dhe fekal Ujësjellësi , profilet rrugore  etj  të cilat 

ndërtohen me mjete kapitale të KKGjilan dhe donacionecve të ndryshme  

Mbikqyerja  e zbatimit të  

Projekteve Kryesore të 

Infrastrukturës Teknike 

dhe Publike  /47052/0620 100,000.00        100,000.00    120,000.00    

Mbykqyrja e zbatimit të  Projekteve Kryesore të Objekteve të Infrastruktures 

Poblike  : shkollore , shëndetsore ,rekreativo-sportive ,Infrastruktures teknike: 

Kanalizimi  atmosferik dhe fekal Ujësjellësi , profilet rrugore  etj  të cilat 

ndërtohen me mjete kapitale të KKGjilan dhe donacionecve të ndryshme  

Urbanizëm dhe 

mbrojtje të mjedisit 430,000.00        600,000.00    700,000.00    

730/74600

Rekonstruimi dhe 

Mirmbajtja  e objekteve 

shendetsore /90391/0721 102,228.00        112,228.00    250,000.00    Rekonstruimi dhe Mirmbajtja  e objekteve shendetsore

730/74600 Automjete Shëndetsore /45230/0721 120,000.00        

730/74600 Paisje shëndetsore /90392/0721 20,000.00          130,000.00    152,228.00    

730/74600 Participimi I QKMF /47054/0721 60,000.00          60,000.00      Bashkëfinancim me Ministrinë e shëndetsisë

QKMF 302,228.00        302,228.00    402,228.00    

920/92135 Paisje shkollore /90393/'0980 100,000.00        110,000.00    130,000.00    

Te ky projekt planifikohen të bëhet furnizimi me inventor,banka dhe karriga 

shkollore,paisje me kabinete të informatikes,kabinete të biologjis dhe kimis 

per dy shkollat e mesme ate te mjeksis dhe gjimnazi natyror

920/92135

Rekonstruimi dhe 

mirmbajtja e objekteve 

shkollore /41461/'0980 300,000.00        340,000.00    350,000.00    

Mirëmbajtja,renovimi i  objekteve shkollore dhe nxemjeve qendrore 

planifikohet te behet neper te gjitha shkollat e komunes,ne kete rast perfitojn 

20.234 nxenes te shkollave fillore dhe te mesme,njekohesisht edhe stafi 

punonjes

920/92135

Rregullimi I nxemjeve 

qendrore /47091/'0980 50,000.00          70,000.00      140,000.00    

DKA 450,000.00        520,000.00    620,000.00    

Gjithsejt 5,082,228.00     5,943,723.00 6,788,748.00 
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