FURNIZIM ME UJE DHE KANALIZIME
Realizimi për financimet sipas zërave është:
Për artikullin 230 (studime, projektim dhe oponence teknike) për vitin 2017 janë
planifikuar 60,813 mij lekë dhe realizimi është 56,123 mij lekë ose 92%.
Për artikullin 231 (investime me financim te brendshëm ku përfshihet dhe
TVSH+KL) për vitin 2017 janë planifikuar 4,411,830 mij lekë dhe u realizuan 4,137,975
mij lekë ose 94% .
Për artikullin 231 (investime me financim të huaj) për vitin 2017 janë planifikuar
5,926,200 mijë lekë dhe janë financuar 6,435,507 mijë lekë ose 108%
Për artikullin 603 (subvencione për ndërmarrjet / sh.a. ujëjsellës kanalizime) për vitin
2017 janë planifikuar 13,000 mijë Lekë. Shpërndarja e fondeve për subvencion për
Ndërmarrjet SHA UK për periudhën raportuese është 11,372 mijë Lekë ose 87% e fondeve
të alokuara.
Artikulli 600: Paga; Plani vjetor 2017 është 38,000 mijë Lekë. Realizimi për 2017 është në
vlerën 35,890 mijë Lekë ose 94%.
Artikulli 601: Sigurime shoqërore; Plani vjetor 2017 është 8,000 mijë Lekë. Për vitin
2017 realizimi faktik është 5,635 mijë Lekë ose 70 %.
Artikulli 602: Mallra dhe Shërbime të tjera; Plani vjetor 2017 është 13,000 mijë Lekë.
Për vitin 2017, realizimi faktik është 11,372 mijë Lekë ose 87 %.

 Realizimi sipas Produkteve për objektet me financim nga Buxheti Shtetit:
1. Investimet buxhetore për rezultatin A/I: Lidhje të reja të furnizimit me ujë, të
përfshirë në planin 2017, janë si më poshtë:
Shpenzimet për këtë produkt sipas planit 2017 janë në vlerën 0 mijë Lekë nga të cilat për
këtë periudhë raportimi janë realizuar 0 mijë Lekë ose 0 % e fondeve të akorduara.
2. Investimet buxhetore për rezultatin A/II: Linjë e re ujësjellësi për furnizimin
me ujë, të përfshira në planin e vitit 2017, janë si më poshtë:
Investimet për këtë kategori produktesh sipas planit 2017 arrijnë vlerën 2,250,402 mijë
Lekë dhe në përfundim të periudhës raportuese është realizuar financimi në vlerën
2,190,046 mijë Lekë ose rreth 97% e vlerës së parashikuar.
3. Investimet buxhetore për rezultatin A/III: Rrjet kanalizimesh të ujrave të
zeza i shtruar, të përfshira në planin e vitit 2016, janë si më poshtë:
Investimet për këtë produkt për vitin 2017 arrijnë në vlerën e planifikuar 318,412 mijë Lekë
dhe realizimi i financimit është 290,215 mijë Lekë, ose 91 % e planit të akorduar.
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4. Investimet buxhetore për rezultatin A/IV: Impiant i trajtimit te ujrave te, të
përfshira në planin e vitit 2017, janë si më poshtë:
Investimet për këtë produkt për vitin 2017 arrijnë në vlerën e planifikuar 204,008, mijë
Lekë dhe realizimi i financimit është 204,008 mijë Lekë, ose 100% e planit të akorduar.
5. Investimet buxhetore për rezultatin A/V: Diga e HEC Banjës i trajtuar, të
përfshira në planin e vitit 2017, janë si më poshtë:
Investimet për këtë produkt për vitin 2017 arrijnë në vlerën e planifikuar 5,000, mijë Lekë
dhe realizimi i financimit është 408 mijë Lekë, ose 8% e planit të akorduar.
6. Investimet buxhetore për rezultatin A/V: Leje infrastrukturore, të përfshira
në planin e vitit 2017, janë si më poshtë:
Investimet për këtë produkt për vitin 2017 arrijnë në vlerën e planifikuar 2,000, mijë Lekë
dhe realizimi i financimit është 594 mijë Lekë, ose 30% e planit të akorduar.

7. Investimet buxhetore për rezultatin A/VII: Shpronesime, të përfshira në
planin e vitit 2017, janë si më poshtë:
Investimet për produktin e lartpërmendur, për vitin buxhetor 2017 janë planifikuar në
vlerën 3,000 mijë Lekë dhe realizimi i këtyre fondeve për periudhën raportuese është
në vlerën 995 mije Lekë ose 33% e planit te akorduar

8. Investimet buxhetore për rezultatin A/V: Supervizion punimesh, të përfshira
në planin e vitit 2017, janë si me poshtë:
Investimet për produktin e lartpërmendur, për vitin buxhetor 2017 janë planifikuar në
vlerën 41,159 mijë Lekë dhe realizimi i këtyre fondeve për periudhën raportuese është në
vlerën 28,974 mijë Lekë ose 70% e planit të akorduar.

9. Investimet buxhetore për rezultatin A/VIII: Studim dhe Oponence, të
përfshira në planin e vitit 2017, janë si me poshtë:
Investimet për produktin e lartpërmendur, për vitin buxhetor 2016 janë planifikuar në
vlerën 60,813 mijë Lekë dhe realizimi i këtyre fondeve për periudhën raportuese është
në vlerën 56,123 mije Lekë ose 92% e planit te akorduar

 Realizimi sipas produkteve për objektet me Financim të Huaj:
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1. Investimet me Financim të Huaj për rezultatin B/I: Linjë e re ujësjellësi për
furnizimin me ujë:
Për vitin 2017 janë planifikuar 2,386,596 mijë Lekë, nga të cilat për këtë periudhë raportimi
janë realizuar 2,250,200 mijë Lekë ose 94 % e fondeve të akorduara.
2. Investimet me Financim të Huaj për rezultatin B/II: Lidhje të reja të
furnizimit me ujë:
Për vitin 2017 janë planifikuar 431,499 mijë Lekë, nga të cilat janë realizuar 362,557 mijë
Lekë ose 84% e fondeve të akorduara.
3. Investimet me Financim të Huaj për rezultatin B/III: Rrjet kanalizimesh të
ujrave të zeza i shtruar:
Për vitin 2017 janë planifikuar 2,718,265 mijë Lekë. Nga të cilat janë 2,699,263 mijë Lekë
ose 99% e fondeve të akorduara.
4. Investimet me Financim të Huaj për rezultatin B/IV: Ndërtim Impianti i
Trajtimit të Ujrave të Zeza:
Për vitin 2017 janë planifikuar 1,857,500 mijë Lekë nga të cilat për periudhën raportuese
janë realizuar 2,399,602 mijë Lekë ose 129 % e fondeve të akorduara. (Tejkalimi i planit të
vitit 2017 vjen për arsye se disa projekte kanë disbursuar më shumë së planifikimi.)
5. Investimet me Financim të Huaj për rezultatin B/VII: Konsulencë;
Për vitin 2017 janë planifikuar 120,000 mijë Lekë, nga të cilat për periudhën raportuese
janë realizuar 146,618 mijë Lekë ose 122 % e fondeve të akorduara.
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