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Vështrim i përgjithshëm 

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e 

funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, 

parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes 

vendore.  

Kodi i 

programit 
Emri i Programit Përshkrimi i programit 

03140 Shërbimet e Policisë 

Vendore 

• Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes 

së jetës dhe punëve publike brenda territorit të 

njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur 

nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti 

tjetër shtetëror; 

• Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga 

Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit 

të Njësisë; 
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Qëllimi I 
politikës 

Objektivat 
Specifik 

Treguesi/Indikatori 
Situata  
2019 

Situata e 
synuar 2020 

Situata e 
synuar 2021 

Situata e 
synuar 2022 

Situata e 
synuar 2023 

 Shërbim të 
rendit, qetësisë 
dhe mbarëvajtjes 
së jetës dhe 
punëve publike 
brenda territorit të 
bashkisë, në 
përputhje me 
dispozitat ligjore. 
Parandalimin e 
kundërvajtjeve 
admini-strative, 
forcimin, 
inspektimin dhe 
monitorimin e 
zbatimit të 
rregulloreve e të 
akteve të 
bashkise dhe 
keshillit bashkiak 
brenda 
juridiksionit  
vendor dhe në 
përputhje me 
përcaktimet 
ligjore. 

 O1. Polici vendore 
e trajnuar dhe e 
kualifikuar për 
kryerjen e 
funksioneve dhe 
përgjegjësive.  

Punonjësit e policisë bashkiake 
gëzojnë statusin sipas ligjit  
·         Raporti midis punonjësve me 
status të oficerit të policisë bashkiake 
kundrejt numrit total të punonjësve të 
policisë Bashkiake      Punonjësit e 
policisë bashkiake janë të kualifikuar    
-     Numër punonjësish të trajnuar, 
ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 

5%      0% 8%       -38% 13%      60% 13%      38% 13%       -55% 

 O2. Rritja e 
qetësisë dhe 
mbarëvajtjes së 
jetës dhe punëve 
publike brenda 
territorit të njësisë, 
në përputhje me 
dispozitat ligjore në 
fuqi  

 Shpenzimet buxhetore për shërbimet 
e policisë bashkiake kundrejt totalit të 
rasteve të menaxhuara (mije/Lekë të 
shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)  

544 704 602 611 611 

 Numri i rasteve problematikave të 
zgjidhura kundrejt rasteve të 
raportuara/konstatuara (në %)  

86% 83% 100% 100% 100% 

 Numri i akteve të ekzekutuara 
kundrejt akteve të nxjerra (në %)  

14% 48% 55% 67% 80% 

nr kamera te vendosura ne pika 
strategjike te qytetit 

41 
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Të dhënat e programit / Vitet t-1 t t+1 t+2 t+3 

1 Punonjës me status 

tëoficerittëpolicisëbashkiake 

1 2 3 3 3 

2 
Numri i punonjësve të policisë 

bashkiake të trajnuar 
8 5 8 11 5 

3 Numri total i punonjësve të policies 

bashkiake 

24 24 24 24 24 

4 
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e 

policies bashkiake 
16324 20418 21067 21373 21373 

5 
Raste të menaxhuara nga policia 

bashkiake: 
30 29 35 35 35 

5.1 
Mbështetja e strukturave të policies së 

shtetit përprishjen e ndërtimeve pa leje 
9 12 12 12 12 

5.2 
Ruajtja e qetësisë publike / locale etj. 

Për zhurmat 
7 7 9 8 9 

5.3 Menaxhimi i zënkave (konflikteve) 14 10 14 15 14 

6 
Numri i rasteve të raportuara nga 

popullata, etj tek policia bashkiake 
35 35 35 35 35 

7 
Numri i akteve administrative të nxjerra 

nga organet e qeverisjes vendore 
341 250 200 150 100 

8 Numri i akteve administrative të 

ekzekutuara 
47 120 110 100 80 

9 
Nr. kamera te vendosura ne pika 

strategjike te qytetit 
41 41    

 

 

 

Projekte të rëndësishme 

Kodi i 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 

projektit 

Buxheti 

2021 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2022 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2023 në 

mijë/lekë 

P03140.O1.A1 

Vazhdimësia e menaxhimit efektiv 

te Policise Bashkiake në funksion të 

përmbushjes së misionit, qëllimeve 

dhe objektivave dhe përgjegjësive të 

Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e 

shërbimeve ndaj qytetarëve. 

18107 19213 19213 

P03140.O2.A1 Pajisje me  Uniforma për Policinë 

Bashkiake 
800 800 800 

P03140.O2.A2   
Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të 

transportit për funksionimin e 

policise Bashkiake 

1320 

 

 

 

 

 

1320 

1320 

 

 

 



5 
 

P03140.O2.A3   
Blerje dokumentacioni 

shtypshkrime në funksion të 

policise bashkiake 

40 40 40 

P03140.O2.A4 

Furnizim, vendosje kamera 

sigurie(CCTV) per ambjente 

publike dhe mirembajtja e tyre. 
800   

 

Informacion financiar 

Vitet 
 Viti 

2018  

 Viti 

2019  
 Viti 2020   Viti 2021   Viti 2022   Viti 2023  

Tavani i 

përgjithshë

m i 

programit 

    

  

             

21,067  

             

21,373  

             

21,373  

Shpenzimet 

bruto 

             

15,97

5  

             

16,32

4  

             

31,840  

             

21,067  

             

21,373  

             

21,373  

Të ardhurat 

e programit 

                    

-    

                    

-    

                    -                       69                      -                        

-    

Shpenzimet 

neto 

             

15,97

5  

             

16,32

4  

             

31,840  

             

20,998  

             

21,373  

             

21,373  

Pagat dhe 

sigurimet 

shoqërore 

    

  

             

18,107  

             

19,213  

             

19,213  

Investimet 

kapitale                           -                        -    

                    

-    

 

Komente 

Programi 03140: Sherbimet e policise vendore, ka si burim financimi burimet e veta. Mbulimi i 

shpenzimeve nga tarifat dhe transfertat me destinacion jane vetem 69 mije leke per vitin 2021 si 

trashegimi me destinacion nga viti 2020.Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen plotesisht 

nga transferta e pakushtezuar. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga me 

rreth 85.9% ne vitin 2021 dhe 89.9% ne vitin 2022 dhe 89.9% per vitin 2023. Shpenzimet korrente  

zene 14.1% ne vitin 2021, 10.1% ne vitin 2022 dhe 10.1% ne vitin 2023. 
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c) Aktorët e mundshëm 

 
d) Kontributet e mundshme në projekt 

1. Policia Bashkiake 
2. Drejtoria eFinancës 
3. Institucioni qe ndjek shpenzimet: 

BashkiaQender 

 

Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për çdo aktivitet të mësipërm (pika iii) 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali 
(mije 

lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operativ
e 

Transferi 
me 

Kapitale 

A.1 Paga dhe shtesat mbi paga 15622 15622 
    

A.2 
Kontributi për sigurime shoqërore 
dhe shëndetesore 

2485 
 

2485 
   

 
Shuma 18.107 

15622 
2485 

 
 

 

 
 

 
Nr. 1 

Projekti: P03140.O1.A1 

Vazhdimësia e menaxhimit efektiv te Policise 
Bashkiake në funksion të përmbushjes së 

misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe 
përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për 
ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. 

 
FUNKSIONI. 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE 
NENFUNKSIONI.031 SHERBIMET POLICORE 
Llojet e programit:P03140.Sherbimet e 

Policise Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

• Paga dhe shtesat mbi paga 

 

Policia bashkiake ushtron aktivitetin e saj bazuar në ligjin nr. 8224,datë 15.05.1997 ”Për organizimin dhe funksionimine policisë 

së bashkisë dhe të komunës”,i ndryshuar , V.K.M  nr.313, date 21.07.2002  “Per caktimin e struktures, te numrit te punonjesve 

dhe shpenzimeve buxhetore te policise se bashkise dhe komunes” te ndryshuar. 

Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.165 datë 02.03.2016 ”Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për 

efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve 

administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”  llogaritet buxheti për shpenzime personeli I cili bazohet tek numri i 

punonjësve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit 

minimal dhe maksimal të miratuar.  

 

-Struktura e policies bashkiake përfshin, 24 punonjës policia bashkiake, prej të cilëve 1 (një) punonjës është me status sipas 

ligjit, Asnjë nga punonjësit e policisë nuk kanë realizuar trainimet përkatese konform dispozitave ligjore, për shkak se i vetmi 

institucion qe ofron trajnime ne kete fushe eshte akademia e policise e cila pamvaresisht kerkesave tona nuk eshte pergjigjur. 

-Shpenzimet buxhetore ne funksion te policise bashkiake kundrejt totalit të rasteve të manaxhuara (lekë të shpenzuara për 

një rast të manaxhuar ) janë 20418 lekë/ 314 raste =65 lekë. 

-Numri I rasteve problematikave te raportuara kundrejt numrit të rasteve te raportuara nga popullata tek policia bashkiake të 

shprehur ne % janë 29/35 =  83%. 

-Numri I akteve te ekzekutuara kundrejtë numrit të akteve administrative te nxjerra nga organet e qeverisjes vendore(në %) 

janë 120/250= 48%  

 
- Kontributi për sigurime shoqërore dheshëndetesore 
Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetesore do të jetë në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë 

11. 05. 1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, date 13. 10. 1994 
“Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. 

- Kompensim për kryefamiljarët me ngarkesë me më shumë se tre persona në ngarkim 
Sipas VKM Nr. 499, dt 13.08.1998, VKM. Nr. 683 dt 28.10.1988 dhe udhëzimit të M.P.Ç.Sociale, nr 3311, dt 24. 12. 1998, të 
punësuarit në sektorin buxhetor përfitojnë shpërblim sipas rastit 

ii. Synimi i projektit 

Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqerore dhe shëndetësore të Policise Bashkiake 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 
Sigurimi i shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore për Policine Bashkiake 

b) Rezultatet që prisni (shërbimet apo produktet që u dorëzoni përfituesve të synuar) 

Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të Policies Bashkiake në 
mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë. 



7 
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

Totali 
(mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operativ
e 

Transferi 
me 

Kapitale 

A.1 Paga dhe shtesat mbi paga 16464 16464 
    

A.2 
Kontributi për sigurime shoqërore 
dhe shëndetesore 

2749 
 

2749 
   

 
Shuma 19.213 16464 2749 

 
 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

 

Totali 
(mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operativ
e 

Transferi 
me 

Kapitale 

A.1 Paga dhe shtesat mbi paga 16464 16464 
    

A.2 
Kontributi për sigurime shoqërore 
dhe shëndetesore 

2749 
 

2749 
   

 
Shuma 19213 16464 2749 

 
 

 

 

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit 2021, 2022, 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
1. Policia Bashkiake 

2. Institucioni likujdues: BashkiaShkoder 
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Nr.2 

 
Projekti: P03140.O2.A1 

Pajisje me Uniforma për Policinë 
Bashkiake 

 
FUNKSIONI. 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE 
NENFUNKSIONI.031 SHERBIMET POLICORE 
Llojet e programit:P03140.Sherbimet e Policise Vendore 

 

 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata 

 

Bazuar në ligjin nr. 8224,datë 15.05.1997 ”Për organizimin dhe funksionimin e policis ë së bashkisë dhe të komunës”,i 
ndryshuar,vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 333 datë 02.06.1998 për “Miratimin e normës së veshmbathjes për policinë”,i 
ndryshuar, dhe urdherat në zbatim të këtij ligji ku përcaktohen qartë standartet dhe kriteret për normat e uniformave të policisë 
bashkiake ështe e nevojshme qe te realizohet blerja kompleteve verore ose dimerore per 24 punonjes te Policise bashkiake 

ii. Synimi i projektit 

Rritja e imazhit përballë komunitetit për një prezantim sa më dinjitoz, përmirësimi i performancës së Policisë së Bashkisë dhe 

zbatimit të ligjit në shërbim të qytetareve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Identifikimi i kërkesave përuniforma 

2. Përgatitja e dokumentacionit për prokurim në zbatim tëligjit 

3.Zbatimi procesit ( blerja e uniformave) 

b) Rezultatet e pritshme 

Përmirësim i imazhit të Policisë së Bashkisë 

c) Aktoret e mundshem d) Kontributet e mundshme në project 

1. Policia Bashkiake 

2. Institucioni qe ndjek shpenzimet:Bashkia 
Qender 

 

Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali 
(000 lek ) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Blerje uniforma 800 
 

800 
 

Shuma 800 
 

800 
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

Totali 

(000 lek ) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Blerje uniforma 800 
 

800 
 

Shuma 800 
 

800 
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

Totali 
(000 lek ) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Blerje uniforma 800 
 

800 
 

Shuma 800 
 

800 
 

f) Periudha e zbatimit g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Gjatë vitit,2021,2022,2023 Policia Bashkiake 
 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkoder 
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Shpenzimet sipas aktiviteteve 2022 
 

Totali(000/lek) 
Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative Kapital
e 

A.1 
Blerje  karburanti për nevojat e Policise 
Bashkiake Shkoder 

1128 
 

1128 
 

A.2 
Shërbim mirëmbajtje për 
mjeteve të transportit 

120 
 

120 
 

A. 3 Siguracioni i automjeteve 38  38  

A. 4 
Pagesa e taksave te qarkullimit dhe 

kolaudimi i automjeteve 

                        34  
34 

 

Shuma 1320 0 1320  

 

Shpenzimet sipas aktiviteteve 2023 
 

Totali(000/lek) 
Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative Kapital
e 

A. 1 
Blerje  karburanti për nevojat e Policise 

Bashkiake Shkoder 
1128 

 
1128 

 

A. 2 
Shërbim mirëmbajtje për 
mjeteve të transportit 

120 
 

120 
 

 
 

 
Nr. 3 

 
Projekti:P03140.O2.A2 

Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të 
transportit për funksionimin e Policise 
Bashkiake 

 
 

FUNKSIONI. 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE 
NENFUNKSIONI.031 SHERBIMET POLICORE 
Llojet e programit:P03140.Sherbimet e Policise Vendore 

 

 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Në funksion të policise bashkiake  eshte  1 automjet ,I cili vazhdon te jete i amortizuar pasi eshte respektivisht prodhim i vitit 
1994, prandaj ka nevojë për shërbime mirëmbajtje, furnizim me karburant, shërtbimin e kontrollit teknik ,pagesëne taksave 
dhe siguracioneve gjatë vitit. Gjithashtu ne funksion te policise bashkiake eshte ne procedure blerje edhe nje automjet I cili 

sipas viteve ne vazhdimesi ka nevoja per furnizim karburanti, sherbim te kontrollit teknik, pagesen e taksave dhe siguracion 
gjate vitit. 

ii. Synimi i projektit 

Mjete transporti funksionale, për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të Policise Bashkiake sipas nevojave që 

ato kanë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 
1. Vlerësimi i gjendjes teknike të mjeteve të transportit në serviset e liçensuara dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të 

riparohen dhe të kthehen apo të mbahen në gjendje pune, si dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të nxirren jashtë 
përdorimit nga komisioni(proces në vazhdim) 

2. Identifikimi i nevojave për karburant,pjesë këmbimi dhe shërbimi i mirëmbajtjes së këtyreautomjeteve. 
3. Përgatitja e preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse të nevojshme përprokurim. 

4. Zbatimi i procedurave te prokurimit sipas specifikimeve teknike të paracaktuara dhemonitorimi 
4.1. Blerje karburanti për nevojat e Policise BashkiakeShkodër 
4.2. Shërbimi i mirëmbajtjes te mjeteve tetransportit 

4.3. Siguracioni i automjeteve 
4.4. Taksaqarkullimi,kolaudimi 
5.     Marrja ne dorëzim dhe magazinimi i mallrave apo shërbimeve 

b) Rezultatet e pritshme 

Mjete transporti në gjendje pune ne gadishmeri me te larte për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të policiesë 
vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave. 

c) Aktorët e mundshëm 
Policia Bashkiake 
Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës 
Institucioni qe ndjek shpenzimet: Bashkia Qender 

 
d) Kontributet e mundshme  

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

Shpenzimet sipas aktiviteteve 2021 
Totali 
(000/lek) 

Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative Kapitale 

A.1 
Blerje  karburanti për nevojat e Policise 
Bashkiake Shkoder 

1128 
 

1128 
 

A. 2 
Shërbim mirëmbajtje për 
mjeteve të transportit 

120 
 

120 
 

A. 3 Siguracioni i automjeteve 38  38  

A. 4 
Pagesa e taksave te qarkullimit dhe 
kolaudimi i automjeteve 

34 
 

34 
 

Shuma 1320  1320  
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A. 3 Siguracioni i automjeteve 38  38  

A. 4 
Pagesa e taksave te qarkullimit dhe 
kolaudimi i automjeteve 34 

 
34 

 

Shuma 1320  1320  

f) Periudha e zbatimit 

 

Gjatë vitit 2021,2022,2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Policia Bashkiake 
 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkoder 
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Nr.4 

 

Projekti: P03140. O2.A3 

Blerje dokumentacioni  shtypshkrime në funksion të 
Policise Bashkiake 

 
FUNKSIONI. 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE 
NENFUNKSIONI.031 SHERBIMET POLICORE 
Llojet e programit:P03140.Sherbimet e 

PoliciseVendore 

 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata 

 

Sasia e shtypshkrimeve duhet të plotësohet çdo vit sipas nevojave të Policisë Bashkiake. Mungesa në materiale sjell pasoja në  
përmbushjen e detyrave. kërkon vazhdimisht planifikim shpenzimi për blerjet e dokumentacioneve të domosdoshme e për 
kryerjen dhe ofrimin e shërbimeve. Rritja e kërkesës për blerje të dokumentacionit (shtypshkrime te ndryshme, akt konstatime 
shkelje akt kontrolle raport sherbime etj) është domosdoshmëri për mbarëvajtjen e punës per policise bashkiake në 

BashkinëShkodër dhe kerkohet sigurimi I dokumentacionit per 100 blloqe gjoba,100 raporte sherbimi dhe 100 blloqe akt kontrolli  
.  
 

ii. Synimi i projektit 

 

Të rritet performanca në punë e policise bashkiake të Bashkisë .Sigurimi dhe furnizimi i vazhdueshëm me shtypshkrime, që t’iu 

mundësojë punonjësve përmbushjen e detyrave dhe objektivave. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Identifikimi i kërkesës përmateriale 
2. Vlerësimi i kërkesave në përputhje mekapacitetet 

3. Zbatimi proceduravetenderuese 
3.1      Blerje dokumentacione(shtypshkrime) 

3.2      Marrja në dorëzim dhe magazinimi imaterialeve 
4. Shpërndarja sipas planit të aktiviteteve tëprojektit 
5. Sigurimi dhe furnizimi sipaskërkesave 

b) Rezultatet e pritshme 

• Përmirësimi kushteve të punës dhe përmbushja e detyrave në kohë për policine bashkiake te BashkisëShkodër  

• Rritja e eficensës dhe efektivitetit në punë nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë siç është furnizimi vazhdueshëm me 

shtypshkrime përpunonjësit. 
• Rritjen e performancës dhe përmirësimin e cilësise së punës në shërbim tëkomunitetit. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në project 

 

Institucioni qe ndjek shpenzimet: Bashkia Qender 
 

Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali 
(000 lekë) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Blerje dokumentacione (shtypshkrime) 40  40  

Shuma 40  40  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 Totali 
(000 

Nga kjo: 

 lekë) Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Blerje dokumentacione (shtypshkrime) 40  40  

  
    

Shuma 40  40  

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

Totali (000 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Blerje dokumentacione (shtypshkrime) 40  40  

Shuma 40  40  

 

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit,2021,2022,2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

   Policia Bashkiake 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkoder 
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Nr.5 

P03140.O2.A4. 

Furnizim, vendosje kamera sigurie(CCTV) per 

ambjente publike dhe mirembajtja e tyre. 

FUNKSIONI. 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE 
NENFUNKSIONI.031 SHERBIMET POLICORE 
Llojet e programit:P03140.Sherbimet e 

PoliciseVendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Bazuar ne nenin 29 te lingjit Nr.139/2015 ”Per veteqeverisjen vendore”,Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë publike, 

Bashkitë janë përgjegjëse për garantimin embrojtjes civile, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës 

së përcaktuar me ligj. 

Në nenin 5 te ligjit Nr.19/2016 ”Per masat shtese te sigurise publike”, percaktohen qarte detyrimet ne funksion te percaktimeve 

ligjore, kerkohet marrja  e  masave shtesë per sigurine në sheshe të hapura, parqe, kënde të lojërave, parkime, në mjedise të  

hapura apo të mbyllura, që kemi në administrim apo pronësi dhe që, sipas vlerësimit të Policisë Bashkiake, përbëjnë burim 

rreziku të shtuar për rendin dhe sigurinë publike. 

Policia e Shtetit identifikon të gjitha subjektet që disponojnë dhe administrojnë sisteme të sigurisë, si kamera për regjistrim të 

pamjeve filmike, CCTV me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NRV/Server deri në 2 

muaj apo përdorin pajisje elektronike të teknologjisë së lartë për identifikimin, në funksion të sigurisë (detektorë, ura kontrolli, 

reader, GPS etj.), me qëllim njoftimin dhe regjistrimin e tyre në regjistrin e të dhënave. 

Masat shtesë të sigurisë janë:  

a. Përdorimi i sistemit të kamerave CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe, që ruajnë imazhet filmike në 
NRV/Server deri në 2 muaj;  

b. Përdorimi i pajisjeve elektronike të teknologjisë së lartë për identifikimin, në funksion të sigurisë (detektorë, ura 
kontrolli, reader, GPS etj.);  

c. Në varësi të vlerësimit të rrezikut dhe në bashkëpunim me strukturat e Policisë së Shtetit, lidhja e sinjalit të alarmit 

për bankat dhe objekte të rëndësishme shtetërore, në nivel qendror dhe vendor, me sallat e 
komandimit/informacionit të Policisë së Shtetit;  

1. Përdorimi i Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike (SHPSF).  

2. Niveli i masave shtesë të sigurisë dhe lloji i masës që duhet të përdorin subjektet, në varësi të aktivitetit 
apo vlerësimit të rrezikut, përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike. 

3. Vendosja dhe përdorimi i masave shtesë të sigurisë shoqërohet me njoftimin për publikun. 

Bashkia me nismën e saj, me burimet e veta financiare ka investuar dhe synon te vazhdoje investimin për blerjen dhe instalimin e kamerave 

me rezulocion të lartë me qëllim ngritjen në nivel më të lartë të shërbimit të sigurisë dhe qetësisë publike në interes të bashkësisë. 

Bashkëpunimi me drejtorinë vendore të Policisë së Qarkut Shkodër, Ministrinë e Brendshme është e domosdoshme. 

Mirembajtja e instrumentave të tillë për rritjen e kontrollit dhe monitorimit të sigurisë publike do të ndihmojë dhe mbështesë 

edhe punën e Drejtorisë së policisë, institucioneve të tjera publike, bizneseve dhe familjeve në Shkodër. Do të garantojë më 

shumë siguri dhe rend për rininë dhe do të ndihmojë në reduktimin e kundravajtjeve dhe krimit.  

ii. Synimi i projektit 

- Mirembajtje e sistemit te vezhgimit me kamera (CCTV) dhe rritja e numrit te tyre me qeillim mbikqyrjen e ambienteve 
publike, në të cilin mund të zhvillohen veprimtari të ndryshme ekonomike, tregtare, sportive, kulturore, mjedise 

publike e private për shërbime, parkim automjetesh, me qellim rritjen e sigurise publike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

▪ Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim  

▪ Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
▪ Realizimi i procedurave të prokurimit; 
▪ Njoftimi për publikun 

b) Rezultatet që prisni  

- Mbajtja e sistemit te kamerave ne gjendje optimale ne sherbim të rritjes se sigurisë publike; 

- Rritja e siguris publike 

- Rritja e kapaciteteve monitoruese te pikave te cilat sipas analizes se rriskut rrezultojne me fluks te shtuar te 
mundesive pere ndodhi ose ngjarje qe cenojne rendin dhe sigurine publike; 

- Reduktim i kundravajtjeve administrative; 

- Reduktim i veprave penale;. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

1.Policia Bashkiake 
        2.Policia e Shtetit 

 
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 

2020 

Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 

Sigurime 

 

Operative 
Transferime kapitale 

A 1 
Mirëmbajtja e 
sistemit të 

kamera sigurie 
800 

  800  0 
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A2 
Furnizim 
vendosje kamera 

sigurie 
      

 Shuma 800   800  0 

f) Periudha e zbatimit  

vitit 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Policia bashkiake 

Institucioni likujdues:Bashkia Shkoder 



Shtojca nr. 1

Emërtimi i Programit Buxhetor
Kodi i Programit
Programi Buxhetor Afatmesëm

Qëllimet e Politikës së Programit

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit 
·         Raporti midis punonjësve me status të oficerit të 
policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të 
policisë Bashkiake      Punonjësit e policisë bashkiake janë të 
kualifikuar    -     Numër punonjësish të trajnuar, ndryshimi 
në % kundrejt vitit të kaluar

8% -38% 13% 60% 13% 38% 13% -55%

Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake 
kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mije/Lekë të 
shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)

0% 1% 1% 1%

Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve 
të raportuara/konstatuara (në %) 83%

Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në 
%) 48% 55% 67% 80%

Objektivi 1. 

Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake 2 3 3 3

Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar 5 8 11 5

Numri total i punonjësve të policise bashkiake 24 24 24 24

Produkti 1

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023
Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 24 24 24 24

Kosto totale (në mijë lekë) 18,468 18,107 19,213 19,213

Kosto për njësi (në mijë lekë) 770 754 801 801

Ndryshimi në % i Sasisë  … 0.0% 0.0% 0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale  … -2.0% 6.1% 0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi … -2.0% 6.1% 0.0%

2020 2021 2022 2023
Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

600. Pagat 15,934 15,622 16,464 16,464

Kapitulli 01 15,934 15,622 16,464 16,464

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Administrimi i çeshtjeve dhe sherbimeve policisore qe jane te nevojshme per kryerjen e funksioneve ne sherbim te rendit,qetesise dhe 
mbarevajtjen e puneve publike, parandalimin dhe zbatimin informalitetit brenda territorit te veteqeverisjes vendore ne perputhje me 

dispozitat ligjore.

Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike 
brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. 
Parandalimin e kundërvajtjeve admini-strative, forcimin, inspektimin dhe 
monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe 
keshillit bashkiak brenda juridiksionit  vendor dhe në përputhje me 
përcaktimet ligjore.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe 
përgjegjësive.

Treguesit e Performancës për Objektivin 1

Produktet për Objektivin 1

Shpenzimet Korrente
Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar

Realizimi I detyrave me integritet dhe profesionalizem sipas kerkesave te ligjit për ti shërbyer 
sa më mirë komunitetit.

Punonjes te trajnuar

Përshkrimi i Programit

 FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE
03140

2021 - 2023
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Kapitulli 05

Kapitull 06

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore 2,534 2,485 2,749 2,749

Kapitulli 01 2,534 2,485 2,749 2,749

Kapitulli 05

Kapitulli 06

602. Mallrat dhe shërbimet 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

603. Subvencionet 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

604. Transferta të brendshme 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitull 06

605. Transferta të jashtme 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

606. Transferta për familjet dhe individët 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 1 18,468 18,107 19,213 19,213

Kontroll 0 0 0 0

Objektivi 2. 

Mbështetja e strukturave të policise së shtetit për prishjen e 
ndërtimeve pa leje 12 12 12 12

Ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat 7 9 8 9

Menaxhimi i zënkave (konflikteve) 10 14 15 14
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia 
bashkiake 35 35 35 35

Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e 
qeverisjes vendore 250 200 150 100

Numri i akteve administrative të ekzekutuara 120 110 100 80

Produkti 1

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023
Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 29 35 35 35

Kosto totale (në mijë lekë) 1,950 2,960 2,160 2,160

Kosto për njësi (në mijë lekë) 67 85 62 62

Ndryshimi në % i Sasisë  … 20.7% 0.0% 0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale  … 51.8% -27.0% 0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi … 25.8% -27.0% 0.0%

2020 2021 2022 2023
Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

600. Pagat 0 0 0 0

Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të 
njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi

Treguesit e Performancës për Objektivin 2

Produktet për Objektivin 2

Shpenzimet Korrente
Performancë dinjotoze e  Policisë së Bashkisë në shërbim të qytetareve nepermjet mjeteve te 

nevojshme ne dispozicion per zbatimin e ligjit.

Nderhyrjet ne territor nepermjet masave administrative dhe akteve te kontrollit

Raste te manaxhuara nga policia bashkiake

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë
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Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitull 06

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

602. Mallrat dhe shërbimet 1,950 2,960 2,160 2,160

Kapitulli 01 1,950 2,960 2,160 2,160

Kapitulli 05

Kapitulli 06

603. Subvencionet 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

604. Transferta të brendshme 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitull 06

605. Transferta të jashtme 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

606. Transferta për familjet dhe individët 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 1 1,950 2,960 2,160 2,160

Kontroll 0 0 0 0

Totali i shpenzimeve të Programit sipas 
produkteve***** 20,418 21,067 21,373 21,373

Totali i shpenzimeve të Programit sipas 
artikujve***** 20,418 21,067 21,373 21,373

600. Pagat 15,934 15,622 16,464 16,464

Kapitulli 01 15,934 15,622 16,464 16,464

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore 2,534 2,485 2,749 2,749

Kapitulli 01 2,534 2,485 2,749 2,749

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

602. Mallrat dhe shërbimet 1,950 2,960 2,160 2,160

Kapitulli 01 1,950 2,960 2,160 2,160

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

603. Subvencionet 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

604. Transferta të brendshme 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale nuk ka
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka

Shpenzimet Kapitale
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Kapitulli 06 0 0 0 0

605. Transferta të jashtme 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

606. Transferta për familjet dhe individët 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

230. Aktivet e patrupëzuara 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitulli 02 0 0 0 0

Kapitulli 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

231. Aktivet e trupëzuara 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitulli 02 0 0 0 0

Kapitulli 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

Kontroll 0 0 0 0

Emri Emri

Nënshkrimi Nënshkrimi

Data Data

Emri

Nenshkrimi

Data

Kryetari i 
Njësisë së 

Vetëqeverisjes 
Vendore

Drejtuesi i 
Ekipit të 

Menaxhimit të 
Programit

Koordinatori i 
GMS/ 

Nepunesi 
Autorizues
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