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TE ARDHURAT -                    542,810            -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Të ardhurat nga tarifat e shkollimit, për të gjitha ciklet e studimit; 130,360             

Të ardhura nga tarifa e regjistrimit

Të ardhurat nga konkurset e pranimit;

Të ardhura nga qiratë;

Të ardhurat nga shërbimet e ndryshme të IAL-së; 412,450             

Të ardhura nga donacione; sponsorizime;

Të ardhurat nga projekte me financim të brendshëm apo të huaj;

Të ardhura nga veprimtari kërkimore-shkencore;

Te ardhura te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)*

Shpenzimet 16,918,506       8,621,211         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Shpenzimet për ndërtime 

Shpenzimet për rikonstruksione,

Shpenzimet për blerje biblioteka, 

Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike,

Shpenzimet për blerje programe e softe kompiuterike, etj.

Shpenzimet për blerje pajisje, mobilje, etj

Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës, 

shpërblime të tjera (për dalje në pension, sëmundje të rëndë apo rast fatkeqësie 
13,163,506       7,709,465         

Shpenzimet për kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore ; 916,746             

Shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve, të nevojshme 

për funksionimin e  veprimtarisë së përditshme te institucionit (ujë, energji 

elektrike, shpenzime telefonike, posta, ngrohje, shërbime të sigurimit dhe ruajtjes, 

kancelari, materiale zyre,  karburant, pjese këmbimi, etj)

(5,000)               

Shpenzimet për dieta e udhëtime për punonjësit e institucionit  kur largohen 

jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune.

Shpenzimet për qeramarrje  ambjentesh, pajisjesh, mjete transporti, etj

Shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largime nga puna, 

ekzekutim të detyrime kontraktuale të papaguara;

Shpenzimet për honorare; pagesa e bordeve të organeve kolegjialë të 

institucionit; 

Shpenzimet për pagesat për veprimtaritë kërkimore - shkencore.

Shpenzimet për bursat e studentëve

Shpenzimet per bursat e ekselences 3,755,000         

Shpenzime te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)*

Shenim:

* Pershkrimet e tabeles mund te shtohen ne varesi te zerave specifik te te ardhurave 

dhe shpenzimeve te regjistruara nga cdo IAL, bazuar ne veprimtarine konkrete qe 

kryen secili prej tyre.
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