
Në bazë të nenit 43, alineja 1 të Ligjit për Buxhetin dhe përgjegjësinë fiskale ( “Fl. Zyrtare e 
Malitë të  Zi  nr 20/14 dhe 56/14), nenet 38 dhe 39 të Ligjit mbi financimin e vetëqeverisjes    ( 
“Fl. Zyrtare e Malitë të Zi nr.03/19) dhe nenit 58. Dhe 110. të statutit  të Komunës së Ulqinit ( 
“Fl. Zyrtare e Malitë të Zi – dispozitat komunale “nr.48/2019), Kuvendi i Komunes së Ulqinit  
në seancën e mbajtur në 03.06.2021, bie: 

 

VENDIM mbi kriteret e hollesishme për përdorimin e fondeve rezervë të buxhetit 
aktual dhe të përhershem 

Neni  1 

 
Ky vendim percakton kritere me te hollësishme për prdorimin e fondeve rezervë te buxhetit 
aktual dhe te perhershem.  

 
                                                                       Neni 2 

Fondet e rezervës aktuale të buxhetit përdoren për shpenzime të paparashikuara ose të 
paparashikuara mjaftueshëm, të cilat financohen nga Buxheti Komunal, si më poshtë vijon: 

1. Sigurimi i fondeve që mungojnë për financimin e aktiviteteve të rregullta të njësive    
shpenzuese; 
 
2. Ndihma për individët në gjendje të dobët financiare për: 
 
        • trajtimin, 
        • edukimin, 
        • përmirësimin e situatës financiare; 
 
3. Qëllime të tjera në përputhje me Ligjin.  

Neni 3 

 
Fondet e rezervës aktuale të buxhetit për ndihmë për individë në gjendje të keqe financiare 
mund të përdoren në shumat e mëposhtme: 
 
- trajtim në shumën deri në 10 vlera të llogaritura të koeficientit në shumën bruto në Komunën 
e Ulqinit,                                                                                                                                       
- arsim në shumën deri në 5 vlera të llogaritura të koeficientit në shuma bruto në Komunën e 
Ulqinit, 
- përmirësimi i situatës materiale në shumën deri në 4 vlera të llogaritura të koeficientit në 
shumën bruto në Komunën e Ulqinit. 
Për përdorimin e fondeve të përmendura në alineja 1 të këtij neni, kërkesa me 
dokumentacionin e nevojshëm i paraqitet Kryetarit të Komunës. 

 



 
 
Dokumentacioni i nevojshëm i përmendur në alineja 2 të këtij neni përbëhet nga: 
 
  - dëshmi se personi është në gjendje të keqe financiare, 

   - raporti i mjekut për nevojën për trajtim të mëtejshëm në rast të ndihmës së trajtimit, 

  - dëshmi se personi i plotëson kushtet për t'u regjistruar në një institucion arsimor, në                  
rastin e ndihmës arsimore. 

                                                                      Neni 4 
 
Përdoruesit e fondeve nga rezerva aktuale e buxhetit e përmendur në nenin 3 të këtij vendimi 
mund të jepen fonde një herë gjatë vitit fiskal deri në shumën e parashikuar në këtë vendim. 
Pavarësisht nga alineja1 i këtij neni, Kryetari i Komunës mund të miratojë përdorimin e 
fondeve nga rezerva aktuale e buxhetit me kërkesë të përdoruesit, gjë që shpjegon arsyet e 
rialokimit të fondeve. 
                                                                       Neni 5 
 
Fondet nga rezerva aktuale e buxhetit e përmendur në nenin 2, pika 3 të këtij vendimi do të 
përdoren për të marrë pjesë në sigurimin e kushteve dhe përmirësimin e aktiviteteve: kujdesin 
shëndetësor, arsimin, mbrojtjen sociale  të fëmijëve dhe fusha të tjera me interes për 
popullatën lokale. 

                                                                       Neni 6 
 
Fondet nga rezerva e përhershme e buxhetit mund të përdoren për të mbuluar shpenzimet e 
bëra në eliminimin e pasojave të rrethanave të jashtëzakonshme (përmbytje, thatësira, tërmete, 
epidemi, katastrofa mjedisore, zjarre dhe fatkeqësi të tjera natyrore) si dhe për ekzekutimin e 
përkohshëm të detyrimeve buxhetore për shkak të zvogëlimit të të ardhurave dhe mbulimit 
deficiti buxhetor. 
Vendimi për përdorimin e fondeve nga rezerva e përhershme e buxhetit merret nga Kryetari i 
Komunës, me propozimin e Komisionit për Vlerësimin e Dëmit nga Fatkeqësitë Natyrore. 
 
                                                                        Neni 7 
 
Ky Vendim do të hyjë në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes të tij në  “Fl. Zyrtare te MZ – 
dispozitat komunale .“  
                                               

KUVENDI KOMUNAL ULQIN 

Numri: 02-016/21-167-19                                                                     KRYETARI , 

Ulqin, 03.06.2021                                                                              Haxhi Sulejmani,d.v. 

                                                   


