
VENDIM                                 
Nr. 19, datë 19.11.201  

 

PËR NDRYSHIME NË VENDIMET E 
KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E 

RAJONEVE, NR. 6, DATË 10.6.2014, “PËR 
SHPËRNDARJEN E FONDIT PËR 

ARSIMIN, FONDI I ZHVILLIMIT TË 
RAJONEVE, SI DHE PËR NJË 

NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 5, 
DATË 9.5.2014, TË KOMITETIT PËR 
ZHVILLIMIN E RAJONEVE, “PËR 

SHPALLJEN E THIRRJES PËR 
NDARJEN E FONDIT PËR ARSIMIN, 

FONDI PËR ZHVILLIMIN E 
RAJONEVE”” DHE NR. 11, DATË 1. 

8.2014, PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT 
PËR ARSIMIN, FONDI I ZHVILLIMIT 

TË RAJONEVE 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës 
dhe të nenit 15 e të aneksit 3, të ligjit nr. 185, 
datë 28.12.2013, “Për buxhetin e vitit 2014”, 
Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve 

 

VENDOSI: 
 

1. Në tabelën nr. 1, që i bashkëlidhej vendimit 
nr. 6, datë 10.6.2014, të Komitetit për Zhvillimin e 
Rajoneve, “Për shpërndarjen e fondit për arsimin, 
Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, si edhe për një 
ndryshim në vendimin nr. 5, datë 9.5.2014, të 
Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve “Për shpalljen 
e thirrjes për ndarjen e fondit për arsimin, Fondi 
për Zhvillimin e Rajoneve””, bëhen ndryshime, 
sipas tabelës 1, bashkëlidhur këtij vendimi. 

2. Në tabelën nr. 1, që i bashkëlidhej vendimit 
nr. 11, datë 1.8.2014, të Komitetit për Zhvillimin e 
Rajoneve, “Për shpërndarjen e fondit për arsimin, 
Fondi për Zhvillimin e Rajoneve”, bëhen 
ndryshime, sipas tabelës 1, bashkëlidhur këtij 
vendimi. 

3. Të gjitha autoritetet kontraktuese, me 
projekte të financuara sipas pikave 1 dhe 2, të këtij 
vendimi, duhet të paraqesin, rregullisht, pranë 
sekretariatit teknik, në Ministrinë e Arsimit dhe 
Sportit, informacion për ecurinë financiare të 
disbursimeve të projekteve, të shoqëruar me 
dokumentet përkatëse.  

4. Ngarkohet sekretariati teknik pranë Ministrisë 
së Arsimit dhe Sportit të kryejë monitorimin dhe 
raportimin e ecurisë së zbatimit të projekteve pranë 
Njësisë së Bashkërendimit të Programeve 
Zhvillimore dhe Planifikimit Strategjik, pjesë e 
Departamentit të Programimit të Zhvillimit të 
Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, sipas 
dokumenteve të paraqitura nga autoritetet 
kontraktuese, sipas pikës 3, të këtij vendimi. 

5. Ngarkohen ministri i Arsimit dhe Sportit, 
ministri i Financave dhe Departamenti i 
Programimit të Zhvillimit, Financimeve dhe 
Ndihmës së Huaj, në Kryeministri, për zbatimin e 
këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren 
Zyrtare. 

KRYETARI 
Edi Rama 

 

Zëvendëskryeministri  
 
 
 
 
 
 anëtar

Ministri i Financave anëtar
Ministri i Zhvillimit Urban dhe Turizmit  

 
 
 anëtar

Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës  
 
 
 anëtar

Ministri i Arsimit dhe Sportit anëtar
Ministri i Shëndetësisë anëtar
Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe 
Administrimit të Ujërave  

 
 
 
 
 
 anëtar

Ministri i Kulturës  
 
 
 
 
 
 
 anëtar

Ministri i Mjedisit anëtar
Ministri i Punëve të Brendshme anëtar 
Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore  

 
 
 
 anëtar

Kryetari i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë  
 
 anëtar

Kryetari i Shoqatës së Komunave të 
Shqipërisë 

 
 
 anëtar

Kryetari i Shoqatës së Qarqeve  të Shqipërisë
 

anëtar  

Kryetari i Shoqatës për Autonomi Vendore  
 
 
 anëtar



 
 

 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Shënim 
1.  "Vlera e kontratës" përfaqëson vlerën e kontraktuar nga autoriteti kontraktues për zbatimin e punimeve të 
projektit, të kërkuar për financim. 
2.  "Vlera e financimit" për vitin 2014 tregon vlerën e financimit që u vu në dispozicion nga buxheti i Fondit për 
Zhvillimin e Rajoneve për vitin 2014, sipas vendimeve respektive  të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve. 
3.  "Fonde që reduktohen" për vitin 2014, tregon vlerën e financimit që i zbritet vlerës së financimit, të 
parashikuar për vitin 2014, për projektet me performancë të ulët, në zbatimin e punimeve. 
4.  "Fonde që shtohen" për vitin 2014, tregon vlerën e financimit, që i shtohen vlerës së financimit të parashikuar për 
vitin 2014, për projektet me ecuri punimesh përtej parashikimeve financiare, në 2014. 
 

 


