
 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
URDHRI I FARMACISTËVE 

KËSHILLI KOMBËTAR 
 

Nr. ____ prot.                                                           Tiranë, më ___/___/2015 

RELACION 

Mbi  Projekt-Buxheti e Urdherit  te Farmacisteve te Shqiperise 

per  vitin 2016 

 

Gjate  hartimit  te projekt-buxhetit  per vitin 2016  , Sektori Ekonomiko Financiare,  pranë Urdhërit 

është  mbështetur në Legjislacionin  që është  në  fuqi, në realizimet  faktike  të  zërave  të buxhetit të 

vitit 2015  si dhe  në objektivat që Urdhri   ka  per vitin  2016. 

 

Projekt-buxheti i parashikuar  për vitin 2016 është : 

 

  -Të  Ardhurat     e parashikuara                 39.240.000  leke     

Burim i  të ardhurave  të Urdhërit të Farmacisteve  për vitin 2016  janë kuotizacionet , tarifa e 

regjistrimit , karta e antarësimit si dhe  tarifa e regjistrimit  të praktikantëve. 

Ky  buxhet  mbështet  plotësisht  në  vetefinancim. 

Gjate  vitit 2016, Urdhri  parashikon të realizoje  një  nivel të ardhurash në  masën    39.240.000 leke të  

ndara si më  poshtë: 

1-Te  ardhura  nga kuotat e anetaresimit te  farmacisteve  (drejtues teknik , punesuar) ,  ne  masen 

29.400.000  leke.  

2-Te ardhura nga tarifat e regjistrimit, per regjistrimet e reja gjate vitit 2016 ne masen   3.125.000  leke.  



 

 

 

3-Te ardhura  nga  kuotat e regjistrimeve te reja  ne masen  2.095.000  leke. 

4- Te ardhura te planfifikuara  sipas pozicionit  nga nd/farmacistet (drejtues teknik ne agjensi, ) ne 

masen      1.620.000  leke 

5- Te ardhura nga  Tarifa e praktikanteve     ne masen      3.000.000 leke. 

 

 

Zerat e  shpenzimeve te   projek-buxhetit  te viti 2016  jane: 

 

1- Shpenzime per Paga  personeli  dhe Sigurime Shoqerore e shendetsore. 

Ky  fond  eshte  llogaritur  ne  mbeshtetje  te Ligjit nr. 9150  date  30.10.2003 “Per Urdherin e 

Farmacisteve »,  te Vendimit te Keshillit  Kombtare nr. 3 date 24.01.2014 .  Ne  kete ze  perfshihen  : 

 

1- Pagat  per administraten e Urdherit  ne masen prej  14.258.000 leke 

2- Fondi i vecante      ne masen  prej                             900.000  leke 

3- Sig.shoqerore e shendetsore ne  masen prej              4.678.000 leke 

 

2-  Shpenzime  per Honorare . 

Ne  kete   ze  jane  perfshire  te gjitha  shpenzimet per honorare dhe shperblime per viti 2016 i cili   

perbehet  nga  keto  nenzera: 

a) Honorare  per presidentet e Keshillave  rajonal (300.000x12)             3.600.000  leke. 

b) Honorare per zv.Prsesid. e UFSH  (40.000x12)                                   480.000 leke. 

c) Honorare  per Sekretaret e Keshillave  Rajonal  jane (109.000x12)      1.308.000  leke. 

d) Honorare  per mbledhjet e Keshillit  Kombetare                                  768.000  leke. 

      (4 mbledhje  ne vit *24 anetar *8000) 



 

 

 

e) Honorare  per mbledhjet e Keshillave  Rajonal                                   528.000  leke.  

     (4 mbledhje ne vit *88 anetar *1500) 

j) Honorare per specialist te IT .(25000 *12)                                         300.000 leke 

g)Honorare grupet e punes dhe keshillimore, mbikqyrje profesionale dhe  praktikanteve                                                                                                                                              

800.000  leke 

3-Shpenzime  per Qera  Zyrash       (63.900x12)                              770.000 leke. 

Ne   kete  ze pervec  detyrimit sipas kontrates eshte perfshire dhe  detyrimi  fiskal. 

 

4-  Shpenzime  telefon  fiskese ,mobile  dhe  fax  jane   800.000  leke. 

        Ne kete  grup  jane  perfshire shpenzimet qe  bejne te mundur  realizimin e komunikimit dhe te 

marrjes  se informacionit ne menyre sa me te shpejte si brenda  vendit, ashtu  dhe  me  organizmat  

nderkombetare ku  Urdhri  tashme  eshte  antare.Gjithashtu  ne kete ze  perfshihet  dhe  detyrimi per 

likujdimin e kontrates qe UFSH  ka lidhur  me Eagle Mobile per numerat qe jane  vene  ne dispozicion 

per 12 Presidentet e Keshillave Rajonal,  12  Sekretaret e Keshillave  Rajonale si dhe administraten  e 

Urdhrit. 

 

 5-    Shpenzime  interneti     jane    400.000  leke 

Ketu  eshte  planifikuar  sherbimi i internetit si dhe  mirmbajtja dhe azhornimi i  faqes  se  interneti te 

Urdhrit, qe tashme  eshte e perfunduar. 

 

6-  Shpenzime  per Energji elektrike  dhe uje  jane 250.000  leke. 

Ne  kete  ze  jane  planifikuar shpenzimet  per energji elektrike , mbeshtetur  ne realizimin e vitit 2015 si 

dhe ne cmimin e ri te energjise. 



 

 

 

 

7-  Shpenzimet  per  mirmbajtje  makine  jane  200.000  leke. 

Keto  shpenzime  jane planifikuar per  te bere  riparimet e domosdoshmeper dy autoveturat prone e 

UFSH-sw t gjate  vitit 2016. 

 

8-  Shpenzime  per Udhetime e Dieta    jane     800.000  leke.Ne  kete  grup  shpenzimesh jane  

planifikuar si shpenzimet per udhetim e dieta  brenda  vendit ashtu  dhe ato jashte  vendit ne  kuadrin e 

vendosjes  se mardhenieve me institucionet  homologe ne rajon dhe me tej.  

 

9-  Shpenzime  per Karburant  jane  600.000  leke . 

Planifikimi i ketij  zeri eshte  mbeshtetur  ne cmimin real te tregut te hidrokarbureve  si dhe  ne sasine e 

konsumit tw karburantit    per dy autoveturat prone te UFSH-sw. 

 

 10-  Shpenzime  per Kancelari  jane    800.000  leke.  

Ne kete  grup  shpenzimesh  futen shpenzimet per blerje leter, formulare regjistrimi, kancelari te 

ndryshme etj, te domosdoshme per te punuar.Ketu  jane perfshire edhe nevojat  qe kane Keshillat 

Rajonal per keto shpenzime,si dhe  nevojat  per kancelari  ne kuader  te programit  per kualifikimin e 

vazhdueshem te farmacisteve. 

 

11  - Veprimtari profesionale, shkencore  te ndryshme ne ndihme te farmacistit.     4.500.000  

leke. 



 

 

 

Gjate  vitit 2016  per realizimin  e misionit  te  Urdhrit  eshte  planifikuar  nje  fond  prej 4.500.000  

leke.Ky  fond do te perdoret  per aktivitetet e ndryshme per rritjen  e anes  profesionale  te farmacisteve 

,kjo dhe  ne  kuader  te programit  te Edukimit  ne Vazhdim. 

 

12- Shpenzime  per « Paisje  Zyre elektronike »     300.000  leke 

 

Ne  kete  ze  eshte  planifikuar  blerja  e  e pajisjeve elektronike  per kompletimin e salles se mbledhjeve  

dhe seminareve prane zyrave te UFSH-se. 

13- Shpenzime per sallen e mbledhjeve dhe seminareve»            600.000  leke 

 

Ne  kete  ze eshte  planifikuar  blerja  e karrigeve , tavoline, podium, per sallen e mbledhjes dhe 

seminareve  prane zyrave te UFSH-se. 

 

14-Shpenzime  te ndryshme         800.000  leke. 

Ne  kete  ze shpenzimesh  jane  planifikuar shpenzimet qe nuk futen ne asnje nga zerat e mesiperm, por 

qe jane pjese e domosdoshme e zhvillimit  normal te punes si  detyrimi per pagesen  e Taksave  lokale, 

taksave  per makinen, siguracioneve. per ashensorin  cdo muaj, pastrim shkalle, pastrim zyrash etj , si 

dhe shpenzimet e pa parashikuara  qe mund  te duhet te behen  gjate vitit ne vazhdim. 

15- Shpenzimet  per Botime   jane  800.000  leke. 

Ne kete  ze jane  perfshire te gjitha  shpenzimet  qe duhen per botime  te  ndryshme , si dhe  botimi i 

buletinit te urdhrit ,  duke perfshire botimin,faqosjen, honoraret  etj. 

Ne  kete ze  jane  perfshire te gjitha  shpenzimet per  qirane e salles se zhvillimit te aktivitetit, shpenzimet 

e pritjes dhe percjelljes se te ftuarve, shpenzimet per kancelarite, etj. 



 

 

 

 

Miratimi i projekt-buxhetit per vitin 2016  do te krijoje  mundesine e zhvillimit  normal te punes , por  ne 

te njejten  kohe  na  vendos  perpara , detyra te rendesishme, qe te gjithe  se bashku  duhet ti realizojme  

, per permbushjen me sukses te  misionit te Urdherit. 

 

 

  Dhjetor 2015, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


