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Përga�tja e Buxhe�t të Qytetarit në Komunën e Strugës u mbështet 
financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur- Maqedoni

Buxhe� është plan vjetor i të hyrave dhe shpenzimeve të Komunës së Strugës. Në të është i paraqitur plani se sa të hyra 
pritet të grumbullohen nga ta�met, taksat, kompensimet, dotacionet dhe të ngjajshme dhe se sa para duhet të shpenzojë 
komuna me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve të saj. 
Qëllimi i përga�tjes së ‘’Buxhe�t të Qytetarit’’ në Komunën e Strugës është informimi i qytetarëve mbi buxhe�n e komunës 
në një mënyrë të thjeshtëzuar dhe lehtë të kuptueshme. 
‘’Buxhe� i Qytetarit’’ paraqet mjet themelor për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së Komunës së Strugës. 
Përmes kësaj broshure do të sqarohen të hyrat dhe shpenzimet e komunës në total për vi�n 2017, procesi i sjelljes së 
buxhe�t dhe inves�met kryesore që do të realizohen gjatë kë�j vi�.
‘’Buxhe� i Qytetarit’’ u përga�t nga Qendra e bashkësisë së Komunës së Strugës në bashkëpunim me Komunën e Strugës. 

Hyrje

Obligimet e qytetarit
Buxhe� që e sjellim para jush është planifikimi i parave publike për vi�n 2017. Me qëllim që i njej� të mund të realizohet, 
qytetarët në mënyrë të përgjegjshme duhet t’i kryejnë obligimet e tyre ndaj pushte�t lokal, që do të thotë të paguajnë 
ta�met dhe taksat për shërbimet përkatëse. Vetëm në këtë mënyrë komuna do të arrijë të grumbullojë shumat e parapara 
në kohë  dhe do të mund ta realizojë pjesën më të madhe nga buxhe� i planifikuar.

Mënyra e sjelljes së buxhe�t të Komunës së Strugës
Korniza për planifikimi e buxhe�t komunal është e përcaktuar në kalendarin e buxhe�t, i cili miratohet nga Këshilli i 
Komunës. Në paj�m me nenin 27 nga Ligji për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale, “me kalendarin e buxhe�t 
përcaktohet afatet në të cilat: 
- kryetari i komunës deri tek shfrytëzuesit e buxhe�t komunal i dorëzon udhëzimet kryesore për përga�tjen e planeve 
financiare; 
- shfrytëzuesit e buxhe�t komunal i dorëzojnë planet e tyre financiare tek kryetari i komunës, dhe 
- kryetari i komunës e dorëzon propozim-buxhe�n deri tek këshilli i komunës”.
Buxhe� për vi�n e ardhshëm miratohet nga këshilli i komunës më së von� deri më 31 dhjetor të vi�t aktual. Forma dhe 
përmbajtja e �j paraprakisht janë të përcaktuara në cirkularin e buxhe�t, i cili cirkular sigurohet nga Ministria e Financave.
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Definicionet kryesore

Buxhe� është plan vjetor për financimin e kompetencave të komunës, i cili paraqet vlerësim 
vjetor të të hyrave sipas burimit dhe shpenzimeve sipas qëllimit. Buxhe� i komunës përfshin: 
buxhe�n themelor, buxhe�n nga dotacionet, buxhe�n nga donacionet, buxhe�n nga huatë 
dhe buxhe�n nga ak�vitetet vetëfinancuese;

Buxhe� themelor është plan i të ardhurave dhe të hyrave të tjera dhe mjeteve të miratuara 
me buxhe�n për financimin e kompetencave themelore të shfrytëzuesve buxhetorе;

Buxhe� i donacioneve është plan vjetori të hyrave nga donacionet  dhe mjeteve të miratuara 
të cilat shfrytëzohen si rreptësisht të dedikuara dhe në paj�m me marrëveshjen e lidhur me 
donatorin;

Buxhe� i dotacioneve është plan vjetor i të ardhurave prej ak�viteteve të shfrytëzuesve 
buxhetor, përkatësisht  shfrytëzuesve individual të cilat paraqiten krahas ak�viteteve 
themelore të përcaktuara me ligj;

Detyrimet e ndërmarra ndërmarra janë detyrime të cilat dalin prej kontratave tl lidhura, 
porosi dhe dokumente të tjera të cilat shkaktojnë detyrime për pagese në ndonjë periudhë të 
ardhëshme;
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Të hyra  janë ta�me dhe pagesa të tjera të obligueshme të përcaktuara me ligj, të ardhura te cilat 
vijnë nga pronësia e mjeteve (kamatë, dividentë, qira dhe ngjajshëm), kompenzime për dhënien 
e të mirave dhe shërbimeve, dhurata, donacione, subvencione dhe transfere;

Shpenzimet janë të gjitha pagesat e kryera nga buxhe� i komunës për qëllime të caktuara;

Donacione janë mjete të pakthyeshme të fituara nga qeveritë e shteteve të tjera ose organizata 
joqeveritare, si dhe prej personave fizik ose juridik të vendit ose te huaj të cilat shfrytëzohen për 
shpenzimet aktuale ose kapitale, në paj�m me kushtet dhe qëllimet të kontraktuara me dona-
torin;

Dotacionet janë transferet nga Buxhe� i Republikës së Maqedonisë dhe buxhe�t të fondeve në 
buxhe�n e komunës;

Huatë janë mjete të kthyeshme të marra në bazë të huamarrjes tek huadhënësit e vendit dhe të 
huaj, në paj�m me kriteret, procedurat dhe me kushtet e përcaktuara me ligj;

Ta�m lokal është ta�m për të cilin koman e përcakton lartësinë e përqindjes në kufonjtë e caktu-
ar me ligj;

Taksa lokale është shumë fikse që paguhet për pranimin e shërbimeve dhe të drejtave të caktu-
ara që sigurohen nga organet komunale, lartësinë e së cilës e cakton komuna në korniza të para-
para me ligj;

Kompenzimi lokal është kompenzim në para për mbulimin e shpenzimeve lidhur me shërbimet 
të cilat organet komunale ua japin personave juridik dhe fizik, lartësinë e të cilit e përcakton 
komuna në paj�m me ;
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Buxhe� themelor – të hyrat në buxhe�n themelor
Burimet vetjake të të hyrave  1

1
 

Struktura e Buxhe�t të Komunës së Strugës

TË HYRAT në Buxhe�n e Komunës së Strugës për vi�n 2017

Të hyra nga ta�met
211.260.000

Transferime
122.000.000

Të hyra kapitale
55.290.000

Gjithsej 
buxhe� 

themelor
395.031.000

53,48%

1,64%14,00%

30,88%

 

Donacione
4.718.900  

Buxhe� themelor
395.031.000 

Dotacione
459.692.000

Ak�vitete vetëfinancuese
 14.062.000  

Gjithsej 
873.503.900
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Të hyra jota�more
6.481.000

Burimet e financimit të 
Komunës së Strugës janë: 

Burimi i financimit

Këto të hyra përbëhen nga ta�met lokale të përcaktuara 
me ligj dhe atë:
- ta�mi mbi pronën; 
- ta�mi mbi trashëgiminë dhe dhuratën të përcaktuar 
me ligj; 
- ta�mi mbi qarkullimin e paluajtshmërive; 
- ta�me të tjera lokale të përcaktuara me ligj;
- ta�mi i të ardhurave personale të personave fizik të 
cilët merren me veprimtari ar�zanale.

dotacione të mjeteve nga 
Buxhe� i Republikës së 
Maqedonisë dhe nga 
buxhetet e fondeve dhe të 
ngarkuarit me borxh.

burimet vetjake të të hyrave,- 
- 

Vlerat në këtë doracak 
janë të paraqitura në 

denarë 

Ligji për �nancimin e njësive të vetëqeverisjes lokale ''Gazeta Zyrtare 
e R. së Maqedonisë'' nr. 61/04 13.09.2004, neni 4
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Taksa lokale të përcaktuara me ligj:

- taksa komunale;

- taksa administra�ve;

- taksa të tjera lokale të përcaktuara me ligj;

Kompensime lokale të përcaktuara me ligj:

- kompensimi për rregullimin e tokës ndër�more; 

- kompensimet nga veprimtaria komunale; 

- kompensimet për plane hapësinore dhe urbanis�ke;

- kompensime të tjera lokale të përcaktuara me ligj. 

Kompensime lokale të përcaktuara me ligj:

- kompensimi për rregullimin e tokës ndër�more; 

- kompensimet nga veprimtaria komunale; 

- kompensimet për plane hapësinore dhe urbanis�ke;

- kompensime të tjera lokale të përcaktuara me ligj. 

Të ardhura kapitale 

Në të hyra jota�more bëjnë pjesë:

- taksat administra�ve që paguhen për shkresat dhe veprimet tjera në 

organet e komunës;

- 2% prej premive të papaguara për sigurimin e automjeteve nga përgjegjë-

sia e përdorimit të mjeteve të motorizuara; 

- të ardhura të tjera jota�more



Transfere

 

Të hyrat nga ak�vitetet vetëfinancuese

Gjithsej bllok dotacionet

453.800.000

Mbrojtje sociale
18.000.000

Arsimi i mesëm
129.000.000

Arsimi fillor
306.800.000

Bllok dotacionet për 
Komunën e Strugës
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Transferet që i kryen pushte� qëndror në llogari të Komunës së Strugës si pjesë e buxhe�t themelor kanë të bëjnë 
me: 
- Transfere nga buxhetet e fondeve; 
- Dotacione të komunës nga Ta�mi i Vlerës së Shtuar (4.5% nga vlera e përgjithshme e nga shuma e përg-
jithshme e ta�mit të vlerës së shtuar të paguar në vi�n fiskal paraprak bazuar në metodologjinë për shpërndarje);  
- 3% nga ta�mi në të ardhura personale nga pagat e personave fizik i paguar në komunën të cilën këto 
persona e kanë vendbanim të përhershëm ose vendqëndrim.

Këto të hyra kanë të bëjnë me një pjesë të të hyrave jota�more të relizuara dhe të grumbulluara nga ins�tucionet 
arsimore, çerdhet, konviktet e nxënësve dhe të ardhura të realizuara nga qiratë e objekteve: 
- Taksa nga diplomat, çer�fikata, provimet dhe taksa tjera arsimore;
- Mjete nga ekskurzionet;
- Përkujdesja parashkollore;
- Qiratë nga objektet në pronësi të komunës.
Shfrytëzues të këtyre mjeteve janë ins�tucionet të cilat i kanë realizuar ato dhe janë në paj�m me vendimet dhe regullat 
e komunës. 



Bllok dotacionet 

Të hyrat nga dotacionet

 
   
   
Materiale dhe inventar 1.898.000

    
     

Gjithsej bllok dotacionet për arsimin fillor

Arsimi fillor

Shpenzime tjera opera�ve 501.000

Shërbime kontraktuese (trasport dhe të tjera) 
3.522.000 

Riparime dhe mirëmbajtje e vazhdueshme 1.375.000
Paga
284.400.000

Përveç mjeteve financiare nga bllok dotacionet Komuna e 
Strugës për realizimin e procesit arsimor gjatë vi�t 2017 ka 

planifikuar edhe shpenzime nga mjetet vetanake për këto 
qëllime:

Gj
ith

se
j 8

.5
00

.0
00

   

Lëndë djegëse të lëngshme 5.100.000     
   Energji elektrike 2.300.000     
Lëndë djegëse të ngurta 1.100.000     
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Bllok dotacionet të cilat transferohen për Arsim janë të des�nuara për themelimin, financimin dhe administrim-
in e shkollave fillore dhe të mesme, në bashkëpunim me pushte�n qëndror, në paj�m me ligjin, si dhe për orga-
nizimin e transpor�t për nxënësit ushqimin dhe vendosjen e tyre në konviktet e nxënësve.  

Shërbime komunale, ngrohje 15.104.000  
Paga 284.400.000
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Arsimi i mesëm
Gjithsej bllok dotacionet për arsimin e mesëm 129.000.000 den.

Paga  96.527.888 den. 

Shërbime komunale, ngrohje 4.605.000 den.    

Materiale dhe inventar 600.000 den.    

Riparime dhe mirëmbajtje e vazhdueshme 1.875.000 den.    

Shërbime kontraktuese (trasport dhe të tjera) 24.586.112 den.     

Shërbime komunale, ngrohje 465.000 den.     

Shpenzime kapitale  350.000 den.

Pagat e të 
punësuarve

Punësime të 
përkohshme

Dotacionet  e des�nuara

Të hyra nga donacionet

14.600.000 den.

Çe
rd

he
t

2.000.000 den. 1.400.000 den.

18.000.000 
den. 

Gjithsej

Ngrohje dhe 
shpenzime 

materiale

Komuna e Strugës pranon transfere në formë të bllok dotacioneve edhe nga Ministria për punë dhe poli�kë sociale. 
Këto mjete janë të des�nuara për funskionimin e çerdheve për fëmijë ‘’Dielli’’ dhe ‘’Flutura’’. Përveç këtyre mjeteve, 
Komuna e Strugës kontribuon me mjete shtesë nga të ardhurat vetanake me qëllim të përmirësimit të kushteve në këto 
çerdhe.

Janë transfere të mjeteve të cilat des�nohen për pagat e të punësuarve në Njësinë Zjarrfikëse Territoriale pranë 
Komunës së Strugës në vlerë prej 5.892.000 denarë, Komuna e Strugës për funskionimin e kësaj njësie ndan edhe mjete 
nga të hyrat vetjake në vlerë prej 3.660.000 denarësh.

Donacionet në mjete financiare paraqesin të hyra të buxhe�t të komunës. Donacionet në gjësende evidentohen në 
pronë të komunës. Des�nimi dhe mënyra e shfrytëzimit të donacioneve rregullohen me marrëveshje ndërmjet dona-
torit dhe Kryetarit të Komunës, për çka pëlqim paraprak jep Këshilli i komunës.

Paga  96.527.888 den.
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Shpenzime kapitale të komunës

Shpronësimi i tokave për realizimin e planit urbanis�k
dhe blerja e sofuerit për nevojat e Komunës së Strugës 

Blerja e mobiljeve

Blerja e pajisjeve teknologjike dhe pajisjeve të tjera

Blerja e automjeteve dhe kamionëve për NP Komunale

19.100.000 
denarë

5.000.000
denarë

1.050.000 
denarë

50.000 
denarë

Arsimi fillor 

Paga dhe kontribute 284.400.000 denarë

Shpenzime të rrugës dhe shpenzime ditore

Shërbime komunale, ngrohje, komunikim dhe trans-
port 23.815.000 denarë  

Materiale dhe inventar i imët

Riparime dhe mirëmbajtje e vazhdueshme të shkollave

Shërbime kontraktuese (ku bëjnë pjesë edhe shpenzimet 
për traspor�n e nxënësve)

284.400.000 
denarë

23.815.000 
denarë

1.750.000 denarë

4.033.000 denarë

2.631.000 denarë

435.000 denarë

Gjithsej
318.126.000 

denarë

Gjithsej
25.200.000

denarë

Shpenzimet nga Buxhe� i Komunës së Strugës për vi�n 2017



10

Paga dhe 
kontribute 
14.600.000 
denarë

Materiale 
dhe inventar

4.933.000 denarë

Shpenzime 
kapitale
4.110.000 
denarë

Riparime 
dhe mirëmbajtje 

1.043.000 
denarë

Shërbime komunale, ngrohje, 
komunikim dhe transport 

2.788.000 denarë

Shpenzime të tjera
323.000 denarë

Shpenzime të rrugës dhe
 shpenzime ditore 50.000 denarë

Shërbime
kontraktuese
28.816.112
denarë

Paga dhe 
kontribute

96.527.888 
denarë

Shpenzime të rrugës dhe 
shpenzime ditore

225.900 denarë

Materiale dhe inventar i imët
884.000 denarë

Shpenzime rrjedhëse 866.000 denarë

Riparime dhe mirëmbajtje 
e vazhdueshme të 

shkollave 3.025.000 denarë

Shpenzime kapitale
524.000 denarë

Shërbime komunale, ngrohje, 
komunikim dhe transport 

4.605.000 denarë

Gjithsej
30.500.000 

denarë

Gjithsej
135.473.900 

 denarë

 Çerdhet e fëmijëve

 Arsimi i mesëm 

Krahas mjeteve nga bllok 
dotacionet, Komuna e 
Strugës ndan mjete 
shtesë nga buxhe� 
themelor për arsimin fillor, 
të mesëm dhe për çerdhet. 
Këto ins�tucione realizojnë 
të hyra shtesë mbi bazë të 
donacioneve dhe ak�vi-
teteve vetëfinacuese. 



Paga dhe kontribute

Rezerva

Mallra dhe shërbime

Shpenzime kapitale
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Paga dhe kontribute

Subvencione dhe transfere
Shërbime kontraktuese/Sigurim

Shpenzime opera�ve

Blerja e pajisjeve

Riparime dhe mirëmbajtje e vazhdueshme

Shërbime komunale, ngrohje, 
komunikim dhe transport

5.892.000 den.

2.770.000 den.

550.000 den.

160.000 den.

100.000 den.

30.000 den.

30.000 den.

1.060.000 den.

Këshilli i komunës 

Mbrojtja nga zjarret

6.666.000 den.

950.000 den.

1.990.000 den.

1.000.000 den.
Gjithsej

10.606.000 
den.

Materiale dhe inventar i imët

Gjithsej
10.592.000

den.



1. Paga 1.301.000 den.

2. Rezerva 700.000 den.

3. Mallra dhe shërbime 2.190.000 den.

4. Transfere për shoqatat civile të cilat 

sigurojnë shërbime sociale dhe transfere 

për penzion  4.080.000 den.

5. Përfi�me sociale 400.000 den.

6. Blerja e pajisjeve 60.000 den.

1 2

3

4
5 6
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Mallra dhe 
shërbime

31.525.000 
den.

Subvencionime 
dhe transfere 

20.000.000 
den.

Paga dhe 
kontribute 
84.190.000 den.

Administrata 
komunale

Gjithsej 
135.715.000 

den.

 Kryetari

Gjithsej
8.731.000 

den.



Planifikim urbanis�k

 Mbështetje për zhvillim ekonomik lokal

Rregullimi i hapësirave në 
vendbanimet rurale 

Nxitja e zhvillimit të turizmit

Gjithsej
6.900.000 

denarë

Gjithsej
3.800.000 

denarë

Gjithsej
24.000.000 

denarë

Gjithsej
7.700.000 

denarë

Shërbime të 
gjeodezisë dhe për 

kadastër 1.500.000 den.

Përditësimi i planeve 
urbanis�ke të qyte�t 

2.000.000 den.

Pjesëmarrje në projekte të
 financuara nga 
donatorë të jashtëm
6.500.000 den.

Mallra 
dhe 

shërbime 
100.000 

den.

Përga�tja e 
dokumentacionit 
teknik-ndërimor

300.000 den.

Përga�tja dhe 
bo�mi i 

materilaeve 
promovuese 

1.300.000 
den.

Rregullimi i rrugës dhe 
parkut në 

f. Livadhi -  rregullim 
i sheshit dhe shë�tores 

Pjesëmarrje në 
panaire 
500.000 
den.

Përfaqësim
200.000

den.

Përga�tja e 
dokumenta-

cionit 
teknik-ndërimor

300.000 den.
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Mirëmbajtja e pajisjeve urbane 

Pastër�a publike

Blerja e stolave, 
shportave për 

mbeturina dhe 
shenjave për orien-

�m

Mbushja 
e gropave 

dhe 
mirëmbajtja 

dimërore

Punë ndër�-
more për 

ndër�min e 
sistemeve 

për furnizim 
me ujë

Punë ndër�-
more për 

ndër�m të 
ndriçimit 

publik 

Rregullimi hor�kul-
turor i hapësirave të 
gjelbërta ( transfere 

drejt NP Komunalja – 
Strugë)

Pastrim dhe fshirje e 
hapësirave publike 

(transferime deri tek 
NP Komunalja, 

NP Higjiena- Llabunishtë, 
NP Ok�si dhe 

NP Dollogozhda

Ndriçimi publik

 Ndër�m i sistemeve për furnizim me ujë

Gjithsej
17.000.000

den.

Gjithsej
24.000.000 

den.

Gjithsej
14.000.000 

den.

Gjithsej
10.600.000 

den.

Gjithsej
6.000.000 

den.

Gjithsej
1.000.000 

den.

 Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimitMirëmbajtja e rrugëve lokale
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Dokumentacion proektues 
2.000.000 den.

Ndër�m dhe rikonstruim i i rrugëve lokale

Shë�tore, trotuarë
 dhe rrugë në pjesën e 
vjetër të qyte�t 
21.400.000 den.

Rikonstruim i urave 
8.500.000 den.

Tamponim i rrugëve, ndër�m i 
retheve dhe asfal�m i rrugëve 

40.000.000 den.

Studime për komunikacion 
3.000.000 den.

 Ndër�m i sinjalis�kës në komunikacion

Vendosja e tabelave dhe
shenjave të komunikacionit

2.000.000 den.

Sinjalizimi horizontal
2.000.000 den.

Realizimi fazor i rrje�t të 
kanalizimit 

5.000.000 den

 Ndër�m dhe mirëbajtje e sistemeve për kullimin  
dhe pastrimin e ujërave të zeza 

Ndriçimi publik

Energjia elektrike 
22.000.000 den.

Mirëmbajta e ndriçimit ekzistues dhe 
dekorimit të Vi�t të Ri
2.000.000 den.

Gjithsej
71.900.000 

den.

Gjithsej
7.000.000  

den.

Gjithsej
6.000.000 

den.

Gjithsej
24.000.000 

den.

Dokumentacioni 
ndër�mor për rrje�n 
e kanalizimit 
1.000.000 den.
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Mbrojtja e ambien�t 
jetësor dhe natyrës
2.000.000 den.

Transfere deri tek 
klubet spor�ve dhe 
organizimi i ligës 
futbollis�ke shkollore
1.000.000 den.

Pjesëmarrje në 
organizimin e 
manifes�meve 
kulturore 
1.450.000 den.

Transfere deri 
tek shoqëritë 
kulturore dhe 
manifes�me
1.000.000 
den.

Rikonstruimi i 
objekteve
1.500.000 den.

Përga�tja e projekteve për 
mbrojtje dhe Elaborateve 

Ekologjike 300.000 den.

Vendosja e
 tabelave
 informa�ve
560.000 den.

Dezinfek�m, 
dezinsek�m 

dhe dera�zim 
800.000 den.

 Mbrojtja e ambien�t jetësor dhe natyrës

Manifes�me kulturore dhe krijimtari

Shpenzimet për 
prezan�m 

550.000 den.

Sport dhe rekreacion

Mirëmbajtja dhe 
rregullimi i deponive 
për mbeturina dhe 
pastrimi i deponive të 
egëra 6.000.000 den

Rregullimi i tokës ndër�more

Ndër�mi i deponive për mbeturina

Gjithsej
3.660.000 

den.

Gjithsej
3.000.000 

den.
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Në territorin e komunës të Strugës në shërbim të qytetarëve punojnë 5 ndërmarrje publike edhe atë
- NP  “Komunalja“ – Strugë
- NNP ”Proaqua“ –  Strugë
- NP “Higjiena“ – f. Llabunishtë
- NP “Ok�si“ – f. Ok�s
- NP “Dollogozhda“ – f. Dollogozhdë

Prej buxhe�t të komunës të Strugës për pastër�në publike dhe mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbërta, në llogarinë 
e ndërmarrjeve publike kalon një shumë prej 16.600.000 denarë. 
Të punësuar në këto ndërmarrje publike janë 435 persona edhe atë: 

- NP “Komunalja” – 153 të punësuar
- NNP “Proaqua“- 260 të punësuar
- NP “Higjiena“– 16 të punësuar
- NP “Ok�si“ – 3 të punësuar
- NP “Dollogozhdë“ – 3 të punësuar

Ndërmarrje publike

Komuna e Strugës në mënyrë ak�ve i inkuadron qytetarët e saj në përga�tjen e buxhe�t të komunës përmes 
organizimit të forumeve buxhetore. 
Në forumin buxhetor i cili u mbajt në nëntor të vi�t 2016 qytetarëve iu prezantuan programet dhe projektet e 
parapara me Buxhe�n e vi�t 2017, në këtë takim ata kishin mundësi të diskutojnë mbi këto programe ku si 
përfundim u vendos se program prioritar për realizim në vi�n 2017 është ai për Zhvillim ekonomik lokal. 

Pjesëmarrja qytetare në sjelljen e buxhe�t



Komuna e Strugës prej më 27-10-2010 funksionon me llogari të bllokuar në dobi të Republikës të Maqedonisë 
Ministrisë të Financave – Shkup për borxh në lidhje me kredinë e marrë nga ana e NNP „PROAQUA“ për ndër�m 
të rrje�t të ujësjellësit në komunat Strugë dhe Ohër. Nga mjetet e shfrytëzuara në total, 8 milion euro janë kredi 
për Komunën e Ohrit ndërsa 4 milion euro është pjesa e gran�t për Komunën e Strugës, grant i cili nuk bën pjesë 
në kredinë e marrë megjithatë llogaria e Komunës së Strugës është e bllokuar. 
 
Në bazë të vendimit gjyqësor të sjellë nga ana e Gjykatës Themelore – Strugë në  17-04-2012, Komuna e Strugës 
është e kufizuar në kuadër të shumës mujore të pagesave prej  16.693.500 denarë si shumë e cila është e domos-
doshme për kryerjen e veprimtarisë dhe detyrave të komunës të Strugës. 

Gjithsej 2.001.280 €

Mjete të paguara me forcë 

Vi
�

2010  207.650 €

2011  205.164 €

2012  186.888 €

2013  428.252 €

2014  344.860 €

2015  198.722 €

2016  328.844 €

2017  100.900 €

Nga llogaria e komunës të Strugës deri më 30-03-2017 
detyrimisht është paguar shuma e kredi�t të shfrytëzuar 
përkatësisht 122.078.150 denarë ose rreth 2 milion euro. 
Në tabelë janë paraqitur mjetet e paguara për çdo vit prej 
vi�t 2010:

Mjetet e marra në mënyrë jashtëligjore Komuna e Strugës 
do t'i dedikonte për projekte zhvilluese, shërbime dhe 
ak�vitete në interes të përmirësimit të jetës të banorëve të 
komunës.
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Korniza për pagesa dhe bllokim të mjeteve



Ndriçimi i të ashtuquajturave ‘’pika të zeza’’ në Komunën e Strugës është projekt i rëndësishëm 
ku komuna do të investojë gjatë vi�t 2017. Ky është një projekt që ka filluar të realizohet me 
qëllim të sigurimit të ndriçimit rrugor përkatësisht sigurisë në rrugë. Janë përcaktuar të 
ashtuquajtura disa ‘’pika të zeza’’ sa i përket vendeve , ku janë shënuar raste aksidentesh, ku do 
të vendosen kandelabra sipas standardeve më të fundit në komunikacion. Konkre�sht në 
rrethirrotullimin ‘’EuroHotel’’ do të vendoset 1 kandelabër, në Kryqëzimin EuroHotel – magjis-
trale Strugë Qafëthanë do të vendosen 6 kandelabra, në Kryqëzimin e Misleshovës do të 
vendosen po ashtu 6 kandelabra. Segmen� prej urës së magjistrales deri te rrethrrotullimi i ri do 
të ndriçohet tërësisht, poashtu rruga Belicë - Veleshtë do ndriçohet me 6 kandelabra të reja. 
Sa i përket hyrjes në qytet nga fsha� Teferiç, përkatësisht vendi i njohur si ‘’Pompa e Benzinës’’ 
do të instalohet një rrjet ndriçimi prej 11 kandelabrash duke ditur numrin e madh të 
aksidenteve në këtë pikë. Shumë nga këto segmente nuk janë në kompetencë të Komunës së 
Strugës e megjithatë, komuna e ka parë këtë inves�m si nevojë urgjente për qyte�n dhe 
sigurinë e qytetarëve të saj.

Projektet kryesore për vi�n 2017

Ndriçimi i të ashtuquajturave ‘’pika të zeza’’ në Komunën e Strugës

Inves�me infrastrukturore për rregullimin e rrje�t të kanalizimit

2.932.000 
denarë 

Vlera e 
inves�mit

Gjatë vi�t 2017 janë planifikuar këto intervenime infrastrukturore:
- Kanalizim primar në fsha�n Frëngovë në vlerë prej 260.000 euro.
- Ndër�m i rrje�t tranzit për ujëra fekal në fshtrat Dollogozhdë, Livadhi, Koroshishtë, Bixhovë, Zhepin, 
Novo Sellë dhe Llozhan në vlerë prej 950.000 euro.
- Kanalizim sekondar në Llozhan, Livadhi dhe Koroshishtë në vlerë prej 490.000 euro.

Projek� parasheh ndër�min e objek�t me 13 klasa, 5 zyra për 
administratën dhe një sallë për mbledhje në sipërfaqe të 
përgjithshme prej 1.300 m2. Me këtë projekt do të zgjidhet 
problemi i mungesës së hapësirave për mësim dhe do të 
përmirësohen kushtet për nxënësit. Ndër�mi i kë�j objek� është 
rezultat i bashkëpunimit të suksesshëm mes Komunës së Strugës 
dhe Komunës së Byjyçekmexhesë në Stamboll. 

19

Ndër�mi i objek�t të ri në Sh.f. Vëllezërit Milladinov
Vlera e i

nves�mit 
390.522 €



Për vazhdimin e kë�j projek�
 Komuna e Strugës ka ndarë  
183.000 den.

Rregullimi i pedonales dhe rrugës për biçikleta

Vendosja e punk�t turis�k në qendër të qyte�t
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Komuna e Strugës këtë vit ka ndarë mjete edhe për 
vendosjen e një punk� turis�k në fillim të bulevar-
dit të ri , te ura e poezisë. Ky punkt do të sigurojë 
informata për turistët që do ta vizitojnë qyte�n 
tonë gjatë gjithë vi�t dhe me këtë do të shërbejë 
për të promovuar pikat turis�ke dhe vlerat 
kulturore të qyte�t të Strugës.

Shkolla në fsha�n Drasllavicë do të renovohet me 
donacion nga Qeveria e Japonisë. Janë ndarë 
63.676 euro të cilat do të shpenzohen për ndërrim-
in e dyerve dhe dritareve të kësaj shkolle si dhe për 
instalimin e sistemit të alarmit për mbrojtje nga 
zjarret. Ky donacion do të kontribuojë dukshëm në 
përmirësimin e kushteve për mbajtjen e mësimit 
në këtë shkollë.  

Gjatë vi�t 2016 Komuna e Strugës ka implementuar projekt 
të financuar nga UNDP në bashkëpunim me Ministrinë për 
Punë dhe poli�kë sociale dhe Agjensionin për punësim 
përmes të cilit u hapën 5 qendra për përkujdesjen e fëmijëve 
nga mosha parashkollore në vendbanime rurale në Komunën 
e Strugës dhe u angazhuan 10 persona të papunë . Këto 
qendra ose kopshte për fëmijë u hapën në Llabunishtë, 
Livadhi, Ladorisht, Veleshtë dhe Drasllavicë ku përkujdesje 4 
orëshe/në diët morën 220 fëmijë të moshës parashkollore 
(120 vajza dhe 100 djem). Për këtë vit, për shkak të nevojës 
për vazhdimin e funskionimit të këtyre çerdheve për fëmijë 
në këto vendbanime rurale me numër rë konsiderueshëm të 
banorëve Komuna do të vazhdojë t’i financojë të njejtat duke 
ndarë mejte nga buxhe� i saj themelor i vi�t 2017, me 
mundësi për vazhdimin e mëtejshëm të funksionimit të 
këtyre pesë qendrave.

Projekt për renovimin e Shkollës 
fillore komunale Shën Klimen� i 
Ohrit në fsha�n Drasllavicë

Vlera e inves�mit : 
63.676 €

Коpshte për fëmijë në Llabunishtë, 
Dollogozhdë, Veleshtë, Ladorisht dhe Drasllavicë

Rregullimi i pedonales dhe rrugës për 
biçikleta deri në dy des�nacionet turis�ke te 
manas�ri Shën Bogorodica në Kalishtë dhe 
deri te Bazilika e Ladorish�t.






