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Vështrim i përgjithshëm  

Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; 

Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet 

natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. 

Kodi i 

programit 
Emri i Programit Përshkrimi i programit 

03280 Mbrojtja nga zjarri dhe 

mbrojtja civile  

• Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i 

shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes 

kundër zjarrit; 

• Mbështetja e programeve trajnuese të 

parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; 

• Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër 

zjarrit; 

• Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave 

përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si 

shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi 

i zonave të përmbytura etj. 
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Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

 Synimet 

2019 2020 2021 2022 2023 

Zvogëlimi i 
riskut nga 

fatkeqësitë dhe 
menaxhimi i 
tyre, duke 
siguruar 

mbrojtjen e 
jetës së 

njerëzve, 
pronës, 

trashëgimisë 
kulturore dhe 

mjedisit, 
nëpërmjet 
sistemit të 

mbrojtjes civile.                                                                                   
1. Perafrimi me 

standartet 
europiane te 
organizimit te 

mbrojtjes civile. 
2. Sigurimi I 

mbrojtjes civile 
ne te gjithe 
territorin. 

3. Parandalimi. 
4. Informim 
public per 

reziqet dhe 
aktivitetet e 
organeve 
vendore 

përgjegjëse për 
mbrojtje nga 

O1. Strukturat 
per 

planifikimin, 
menaxhimin 

dhe 
përballimin e 

emergjencave 
civile. 

Krijimi i 
instrumentave 
menaxhues per 
EC . Popullsia e 
ndikuar nga 
fatkeqesite; 
 Zone e ndikuar 
nga fatkeqesite 

 Konsolidim i 
strukturave të 
emergjencave 
civile për 
mbrojtjen civile 
në të gjithë 
territorin. 
- Zgjerimi i 
strukturës me 
vullnetarëve 
civilë. 
- Trajnime të 
stafit dhe te 
vullnetareve. 
- Reduktim i 
riskut te demeve 

Shtim i 
kapaciteteve 
njerëzore e 
logjistike në 
funksion të  
emergjencave 
civile për 
mbrojtjen civile në 
të gjithë territorin. 
- Zgjerimi i 
strukturës me 
vullnetarëve civilë. 
- Trainime të stafit 
dhe te 
vullnetareve. 
- Reduktim i riskut 
te demeve 

Shtim i 
kapaciteteve 
njerëzore e 
logjistike në 
funksion të  
emergjencave 
civile për mbrojtjen 
civile në të gjithë 
territorin. 
- Zgjerimi i 
strukturës me 
vullnetarëve civilë. 
- Trainime të stafit 
dhe te 
vullnetareve. 
- Reduktim i riskut 
te demeve 

Shtim i 
kapaciteteve 
njerëzore e 
logjistike në 
funksion të  
emergjencave 
civile për mbrojtjen 
civile në të gjithë 
territorin. 
- Zgjerimi i 
strukturës me 
vullnetarëve civilë. 
- Trainime të stafit 
dhe te 
vullnetareve. 
- Reduktim i riskut 
te demeve 

Shtim i 
kapaciteteve 
njerëzore e 
logjistike në 
funksion të  
emergjencave 
civile për 
mbrojtjen civile 
në të gjithë 
territorin. 
- Zgjerimi i 
strukturës me 
vullnetarë civilë. 
- Trainime të 
stafit dhe te 
vullnetareve. 
- Reduktim i 
riskut te demeve 

Zbatimi rigoroz i 
afateve dhe 
procedurave ligjore 
per dhenien e 
ndihmes se 
menjehershme. 

Realizimi ne 
kohe sipas 
ligjshmerise 
dhenies se 
ndihmes se 
menjehershme. 
Ndjekja e 
proçedurave per 
trajtim te 
metejshem me 
ndihme 

Realizimi ne kohe 
sipas ligjshmerise 
dhenies se 
ndihmes se 
menjehershme. 
Ndjekja e 
proçedurave per 
trajtim te 
metejshem me 
ndihme 

Realizimi ne kohe 
sipas ligjshmerise 
dhenies se 
ndihmes se 
menjehershme. 
Ndjekja e 
proçedurave per 
trajtim te 
metejshem me 
ndihme 

 Realizimi ne kohe 
sipas ligjshmerise 
dhenies se 
ndihmes se 
menjehershme. 
Ndjekja e 
proçedurave per 
trajtim te 
metejshem me 
ndihme 

 Realizimi ne 
kohe sipas 
ligjshmerise 
dhenies se 
ndihmes se 
menjehershme. 
Ndjekja e 
proçedurave per 
trajtim te 
metejshem me 
ndihme 
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fatkeqësitë 
natyrore dhe 
fatkeqësitë e 

tjera.                                                       
Garantimin e 
shërbimit të 

zjarrfikësve në 
nivel lokal dhe 
administrimi i 
strukturave 
përkatëse, 

sipas mënyrës 
së përcaktuar 

me ligj; 

Numri I  
kontrolleve 
sistematike vjetore 
per certefikimin për 
MZSH i objekteve  
të Bashkisë.  
Rritja e numrit të 
ofruar të pajisjeve 
dhe kolaudimi i 
fikësve të zjarrit në 
institucione: 

Kryerja e 
kontrollit 
sistematik vjetor 
per certefikimin 
për MZSH i 
objekteve  të 
Bashkisë.  

Kryerja e kontrollit 
sistematik vjetor 
per certefikimin 
për MZSH i 
objekteve  të 
Bashkisë.  

Kryerja e kontrollit 
sistematik vjetor 
per certefikimin 
për MZSH i 
objekteve  të 
Bashkisë.  

Kryerja e kontrollit 
sistematik vjetor 
per certefikimin 
për MZSH i 
objekteve  të 
Bashkisë.  

Kryerja e 
kontrollit 
sistematik vjetor 
per certefikimin 
për MZSH i 
objekteve  të 
Bashkisë.  

Shërbim i 
rimbushjes për 
1362 cope (total) 
bombula të 
fikseve 
automatike të 
zjarrit për 
objektet 
arìdministrative 
dhe shkollat: 
- shërbim i 
rimbushjes për 
1145 cope 
bombula të 
fikseve 
automatike të 
zjarrit ne shkolla. 
- shërbim i 
rimbushjes për 
132  cope  
bombula të 
fikseve 
automatike të 
zjarrit gjendje 
prane MZSH-se,  
-shërbim i 
rimbushjes për 3 
cope bombula të 
fikseve 
automatike të 
zjarrit ne NJA 
Gur i ZI, 
- shërbim i 
rimbushjes për 
82 cope shërbim 
i rimbushjes për 
ne godinen e 

Blerja e 30 cope 
fikseve 
automatike të 
zjarrit për objekte 
shkollore  
-Shërbim i 
rimbushjes për 
1487 cope 
bombula të 
fikseve 
automatike të 
zjarrit për objektet 
administrative- 
shërbim i 
rimbushjes për 
1270 cope 
bombula të 
fikseve 
automatike të 
zjarrit ne shkolla.  
- shërbim i 
rimbushjes për 
132  cope  
bombula të 
fikseve 
automatike të 
zjarrit gjendje 
prane MZSH-se, 
strative dhe 
shkollat:  
- shërbim i 
rimbushjes për 3 
cope bombula të 
fikseve 
automatike të 
zjarrit ne NJA Gur 
i ZI,  

Shërbim i 
rimbushjes për 
1517 cope (total) 
bombula të fikseve 
automatike të 
zjarrit për objektet 
administrative dhe 
shkollat: 
- shërbim i 
rimbushjes për 
1300 cope 
bombula të fikseve 
automatike të 
zjarrit ne shkolla.  
- shërbim i 
rimbushjes për 
132  cope  
bombula të fikseve 
automatike të 
zjarrit gjendje 
prane MZSH-se,  
- shërbim i 
rimbushjes për 3 
cope bombula të 
fikseve automatike 
të zjarrit ne NJA 
Gur i ZI,  
- shërbim i 
rimbushjes për 82 
cope shërbim i 
rimbushjes për ne 
godinen e 
Bashkise Shkoder 

Shërbim i 
rimbushjes për 
1517 cope (total) 
bombula të fikseve 
automatike të 
zjarrit për objektet 
administrative dhe 
shkollat: 
- shërbim i 
rimbushjes për 
1300 cope 
bombula të fikseve 
automatike të 
zjarrit ne shkolla.  
- shërbim i 
rimbushjes për 
132  cope  
bombula të fikseve 
automatike të 
zjarrit gjendje 
prane MZSH-se,  
- shërbim i 
rimbushjes për 3 
cope bombula të 
fikseve automatike 
të zjarrit ne NJA 
Gur i ZI,  
- shërbim i 
rimbushjes për 82 
cope shërbim i 
rimbushjes për ne 
godinen e 
Bashkise Shkoder 

Shërbim i 
rimbushjes për 
1517 cope 
(total) bombula 
të fikseve 
automatike të 
zjarrit për 
objektet 
administrative 
dhe shkollat: 
- shërbim i 
rimbushjes për 
1300 cope 
bombula të 
fikseve 
automatike të 
zjarrit ne 
shkolla.  
- shërbim i 
rimbushjes për 
132  cope  
bombula të 
fikseve 
automatike të 
zjarrit gjendje 
prane MZSH-se,  
- shërbim i 
rimbushjes për 3 
cope bombula të 
fikseve 
automatike të 
zjarrit ne NJA 
Gur i ZI,  
- shërbim i 
rimbushjes për 
82 cope shërbim 
i rimbushjes për 
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Bashkise 
Shkoder 

 
- shërbim i 
rimbushjes për 82 
cope shërbim i 
rimbushjes për ne 
godinen e 
Bashkise Shkoder 

ne godinen e 
Bashkise 
Shkoder 
+ bombula të 
reja sipas 
mundësive për 
objektet në 
varësi 

O2. Shërbim I 
përmirësuar I 

MZSH me 
prioritet 

parandalimin 
e ngjarjeve. 

Çdo bashki ka 
stacion shërbimi të 
MZSH-së: Stacion 
MZSH Zona e 
mbuluar nga 
zjarrfikeset; nr I 
rasteve te 
nderhyrjeve; nr I  
shërbimeve të 
MZSH.  Rritja e të 
ardhurave nga 
tarifat për 
shërbimin ndaj të 
tretëve    Reagim 
më i shpejtë ndaj 
njoftimeve për 
zjarre: Ndryshimi 
në minuta i daljes 
nga stacioni 
Ose 
Efiçienca 
buxhetore në 
ofrimin e shërbimit 
SHMZ  Numri i 
thirrjeve nga 
popullata drejt 
Shërbimit 
Zjarrfikës - 
ndryshimi në % viti 
korent kundrejt vitit 
të kaluar. 

1 stacion: -30% 
rritja e të 
ardhurave nga 
tarifat;  
79.8 leke/rast te 
menaxhuar;                                                                    
-2% 

Shërbim më i mirë 
dhe më eficient i 
MZSH. 
Përmirësimi i 
kapaciteve 
logjistike dhe 
njerëzore; >1% 
rritja e të 
ardhurave nga 
tarifat; 64.8 
leke/rast te 
menaxhuar;                                                       
-2% 

Shërbim më i mirë 
dhe më eficient i 
MZSH. 
Përmirësimi i 
kapaciteve 
logjistike dhe 
njerëzore; -66% 
rritja e të 
ardhurave nga 
tarifat; 67.7 
leke/rast te 
menaxhuar;                                                 
-3% 

Shërbim më i mirë 
dhe më eficient i 
MZSH. 
Përmirësimi i 
kapaciteve 
logjistike dhe 
njerëzore, >15% 
rritje te të 
ardhurave nga 
tarifat; 70.1 
leke/rast te 
menaxhuar;                       
5% 

Shërbim më i 
mirë dhe më 
eficient i MZSH. 
Përmirësimi i 
kapaciteve 
logjistike dhe 
njerëzore ,>13% 
rritje te të 
ardhurave nga 
tarifat;t;+1 per 
\100. 70.7 
leke/rast te 
menaxhuar;                         
-5% 
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Të dhënat e programit/ Vitet 2019 2020 2021 2022 2023 

Familje te trajtuara ,e shperblim 

per fatkeqesi natyrore 
19 37 37 37 37 

Numri i stacioneve të MZSH që 

ka bashkia 
1 1 1 1 1 

Numri i punonjësve MZSH 36 36 36 36 36 

Të ardhurat nga tarifat për 

shërbimin ndaj të tretëve (pajisja 

me çertifikata, , etj) në mijë Lekë 

1,535 1,944 660 760 860 

Numri total i rasteve të 

menaxhuara 
477 650 640 620 615 

Koha e daljes nga stacioni në 

sekonda: naten 
60 60 60 60 60 

diten 45 45 45 45 45 

naten 7 7 7 7 7 

Buxheti total i MZSH ne mije 

leke 
38,102 42,158 43,418 43,484 43,484 

Numri i thirrjeve nga popullata 

drejt Shërbimit Zjarrfikës 
504 494 508 534 508 

 

 

 

 

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 

P03280.O1.A1 
Struktura e mbrojtjes civile dhe 

organizimi i strukturave vullnetare 

ne Bashkine Shkoder 

 

84,040 

 

85,924 

 

89,734 

P03280.O1.A2 
Perballimi i ndihmave te 

menjehershme per familjet me raste 

fatkeqesie 

           

3,000    

 

           

3,000    

 

           

3,000    

 

P03280.O1.A3 

Plotësimi i dokumentacionit ligjor 

teknik për masat MZSH dhe 

certifikimi për MZSH i të gjitha 

objekteve në vartësi të Bashkisë 

4,000 2,000 2,000 

P03280.O2.A1 
Shërbimi i Mbrojtjes nga zjarri dhe 

shpetimit 

         

43,418   

 

         

43,484    

 

         

43,484   
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Informacion financiar 

Vitet  Viti 2018  
 Viti 

2019  
 Viti 2020  

 Viti 

2021  

 Viti 

2022  

 Viti 

2023  

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

      134,458 134,408 138,218 

Shpenzimet bruto 47,680 49,985 100,793 134,458 134,408 138,218 

Të ardhurat e programit 37,278 40,813 37,735 110,309 95,498 98,272 

Shpenzimet neto 10,402 9,172 63,058 24,149 38,910 39,946 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

      36,432 36,507 36,507 

Investimet kapitale       12,000 1,000 1,000 

 

 

Komente 

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile ka si burim financimi 

transferten e pakushtezuar sektoriale dhe te ardhurat e bashkise.Ndersa shpenzimet neto 

jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e tjera te  bashkise. Pjesen me te madhe te 

shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 64% per vitin  2021,72.1% per vitin 

2022 dhe 72.9% per vitin 2023.Ndersa shpenzimet per paga  zene 27.1% per vitin 

2021,27.2% per vitin 2022 dhe 26.4% per vitin 2023. Shpenzimet kapitale  zene 

mesatarisht 8.9% ne vitin 2021, 0.7% ne vitin  2022 dhe 0.7% ne vitin 2023. 
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Nr. 1 

P03280.O1.A1 
 

Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave 
vullnetare në BashkinëShkodër. 

Funksioni 3: Rendi dhe siguria 

publike 
N/Funksioni 032: Shërbimet e 
mbrojtjes nga zjarri 

Llojet e programit: 
03280:Mbrojtja nga zjarri dhe 
mbrojtja civile 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Baza ligjore:139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 29, LIGJ Nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe 
shpëtimin”, VKM nr 965 date 02.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të drejtimit në rastet e 

Emergjencave Civile dhe krizave”,ligji 45/2019 ”Për mbrojtjen civile”, shkresa nr.2634/2 datë13.12.2019 e Ministrisë së 
Mbrojtjes ”Mbi zbatimin e dispozitave tëligjit nr.45/2019 ”Për Mbrojtjen civile. 
Bashkia Shkodër menjëherë pas shfaqjes së rasteve të para të pandemisë nga COVID-19, në zbatim të urdhërit të Ministrisë 

së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.132 prot. datë 09.03.2020 “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike,  
anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura  apo të hapura, mbylljen e institucioneve arsimore dhe parandalimin 
e e përhapjes së COVID-19” ka nxjerrë urdhërin nr 130 prot datë 09.03.2020 ”Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike, 

anullimin e grumbullimit masiv në vende të mbylluara apo te hapura, mbylljen e institucuineve arsimore dhe parandalimin e 
përhapjes se COVID – 19” duke përcaktuar detyrat konkrete për secilën drejtori dhe institucion varësie të Bashkisë Shkodër. 
Për përballimin e situatës me vendimin nr.84 datë 12.03.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondeve të zërave të 

shpenzimeve korente, brenda të njëjtit program  për vitin 2020” është realizuar  shpenzimi  me objekt:  
 “Blerje material  dezinfektuese“ me vlerë 754,800 lekë.  
Me këtë shpenzim është realizuar blerja e materialeve dezinfektuese për dezinfektimin dhe higjenizimin e rrugëve, trotuarëve 

e shesheve publike.  
Me urdhër nr.230 datë14.04.2020 të kryetares së bashkisë, “Për furnizimin dhe administrimin e materialeve dezinfektuese 
prane magazinës së Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a”  është realizuar  shërbimi për dezinfektimn dhe higjenizimin 

einstitucioneve  publike  e shëndetësore (poliklinikë, spitale, qëndra shëndetësore). Shërbimi është realizuar  me mjetet e 
punonjësit e UK sh.a Shkodër gjatë gjithë periudhës së pandemisë. 
Në zbatim të VKM nr.243, datë24.03.2020 “Për shpalljen e gjëndjes së fatkeqësisë natyrore”, Ministria e Mbrojtjes me 

shkresën Nr. 1650, dt. 24.03.2020, “Kërkesë për marrjen e masave urgjente për përdorimin e fondeve për mbrojtjen civile”, 
ka dërguar vendimin e Komisionit Qendror për Ofrimin e Asistencës Nr. 2, dt. 24.03.2020 “Për përcaktimin e masës së 
produkteve ushqimore dhe jo-ushqimore minimale dhe llojet e procedurave të asistencës ndaj shtresave në nevojë”, duke 

dhënë orientimin që të përdoren fondet e planifikuara nga Bashkitë për mbrojtjen civile. 
Me vendim Nr. 87, me Nr. 5073/3 Prot., dt.25.03.2020, është miratuar nga Bashkia Shkodër rishpërndarja e fondit të zërave 
të shpenzimeve korente, brenda programit “Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile” me burim financimi transfertë e 

pakushtëzuar, për shkak të shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Kjo rishpërndarje është kryer nga aktiviteti 
“Zvogëlimi i riskut nga fakeqësitë dhe mbrojtjen civile” dhe fondi prej 4,915,000 lekë është përdorur për blerjen e produkteve 
ushqimore dhe jo-ushqimore  për shtresat në nevojë sipas referencës përkatëse në Vendimin Nr. 2 të lartpërmendur, i cili në 

shtojcën 1 të tij përcakton edhe masën minimale të produkteve për një periudhë dy-javore. Gjithsej ky fond ka mbuluar pako 
per 839 familje në nevojë. 
Bashkia Shkodër ruan rezervat e saj ushqimore në rast të emergjencave civile (tërmet, përmbytje, apo situata të tjera të 

paparashikuara) ndaj ka qenë e mundur ndërhyrja e menjëhershme në familjet në nevojë, me 500 pako rezervë sapo kanë 
filluar të shfaqen rastet e para të koronavirusit në Shqipëri dhe kufizimet e para. 
Për më tepër, bashkëpunimi i afërt me organizata të ndryshme (UNICEF, UNDP, Fundjavë Ndryshe, Foodbank, Mirësia, 

Shpresë për Botën, etj.) ka bërë të mundur mbulimin më të gjërë të familjeve në nevojë me pako ushqimore dhe higjienike me 
rreth 3000 pako. Nga Rezervat e Shtetit janë siguruar 543 pako ushqimore. 
Gjithashtu, ka përfunduar procesi i dy dhurimeve financiare nga UNICEF me vlerë 2,333,600 i shpërndarë 553 familjeve në 

nevojë sipas numrit të anëtarëve dhe nga ËorldVision me vlerë 250,000 i shpërndarë 50 familjeve në nevojë.  
 
Në vazhdimësi, Bashkia Shkodër ka planifikuar fondin 4 % në buxhetin e vitit 2020, në mbështetje të nenit 65, të ligjit nr. 

45/2019 “Për mbrojtjen civile”: 
“Bashkitë, për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, si dhe kryerjen e detyrave në zbatim të këtij ligji,  
mbështeten në parashikimin minimal prej 4 përqind të totalit të buxhetit vjetor tët yre, të cilat sigurohen nga fondet e 

kushtëzuara të buxhetit të shtetit”. 
Me VKB nr. 26 datë 30.12.2019 “Për miratimin e buxhetit për vitin 2020 dhe të programit buxhetor afatmesëm për fundimtar të 
Bashkisë Shkodër për vitin 2020-2022“ eshte miratuar në Programin 03280 "Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile" , zëri 

"Transferime", në kërkesën buxhetore P03280.O1.A1."Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave vullnetare në  
Bashkinë Shkodër", aktiviteti "Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile", një fond prej 58,622,000 Lekë, i cil i 
përfaqëson 4 % të totalit të buxhetit vjetor. 

 

 4% TOTAL 1.7% FONDET TONA 2.3% FONDET E 

KUSHTEZUARA TE 

MINISTRISE SE 

MROJTJES 

Parashikimi fillestar 58,622 24,915 33,707 

Alokim gjatë vitit 35,928 35,928 0 
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Shuma 58,622 60,843 33,707 

Sipas shkresës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nr 23198/1, datë 24.12.2019, Bashkia ka parashikuar  1.7% me  
fondet e veta në shumën 24,915 mijë lekë për mbrojtjen civile.  

Bashkia Shkodër ka vazhduar  punën për përballimin e situatës së krijuar nga COVID-19 me fondet e veta të parashikuara.  
 
Meqenëse fondet e kushtëzuara të buxhetit të shtetit, nuk ishin alokuar, i është propozuar Këshillit të Bashkisë që nga fondet 

e veta të Bashkisë Shkodër, të trashëguara nga viti 2019, si diferenca prokurimi, të rishpërndahen në: 
1.Shtesë të Programit 03280 "Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile" , zëri "Shpenzime operative", në kërkesën buxhetore 
P03280.O1.A1."Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave vullnetare në Bashkinë Shkodër", aktivi teti "Zvogëlimi 

i riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile" në shumën prej 35,927,823 lekë; 
2.Shtesë të Programit 04980 “Fond rezervë dhe kontingjence” për t’i paraprirëçdo të papriture për periudhën në vazhdim, në 
shumën prej 25,751,000 lekë; 

Me  vendimin nr.18 datë 23.04.2020 “Për  një ndryshim ne VKB nr. 26 dt.30.12.2019 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2020 
dhe programit afatmesëm përfundimtarë 2020-2022 të Bashkisë Shkodër , brenda të njëjtit program  për vitin 2020” është 
miratuar shtesa në buxhet në:  

Programin 03280 “Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile” me vlerë 35,927,823 lekë.  
Në përfundim të vitit 2020 Bashkia Shkodër ka tejkaluar detyrimin në fondin 4% duke alokuar 4.15% me fondte e veta. 
Në zbatim të VKB  së mësipërm janë realizuar  shpenzimet  në objektet  si më poshtë: 

      “FV Tunel dezinfektues për tregun e merkatës Rus e Zdalej(Për situaten COVID-19)” me vlerë 672,000 lekë. (Programi 
03280 “Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile”) 
Me këtë shpenzim është realizuar blerja e  dy tuneleve dezinfektues  të cilët janë vendosur në hyrje të   merkatës Rus e Zdalej  

dhe shërbejnë për dezinfektimin e  qytetarëve gjatë hyrjes dhe daljes në merkatë. 
      “FV Tunel dezinfektues për tregun e shitjes me shumicë në Dobrac(Për situaten COVID-19)”  
Në zbatim të urdhërit të KEC të Prefekturës së Qarkut Shkodër është realizuar vendosja e një tuneli dezinfektues  në hyrje të   

tregut të shitjes me shumicë në Dobrac merkatës që shërben për dezinfektimin e  qytetarëve gjatë hyrjes dhe daljes në këtë 
treg. Kjo është realizuar në bashkëpunim  mes Bashkisë Shkodër dhe Ministrisë së Brendëshme. 
       “Dezinfektues për tunel dezinfektimi (Për situaten COVID-19)” me vlerë 960,000 lekë. (Programi 03280 “Mbrojtja nga 

zjarri dhe mbrojtja civile”) 
Me këtë shpenzim është realizuar blerja e  materialeve dezinfektuese  për furnizimin gjatë gjithë periudhës  të  dy tuneleve  
me material dezinfektues, për të parandaluar përhapjen e Covid-19 nëpërmjet  dezinfektimit të  qytetarëve gjatë hyrjes dhe 

daljes në merkatë. 
     “Blerje produkte ushqimore dhe detergjente për situate emergjente” me vlerë 5,219,313 lekë. (Programi 03280 “Mbrojtja 
nga zjarri dhe mbrojtja civile”) 

Me këtë vlerë është realizuar blerja e produkteve ushqimore dhe detergjente për situate emergjente, për blerjen e produkteve 
ushqimore dhe jo-ushqimore  për shtresat në nevojë sipas referencës përkatëse në Vendimin Nr. 2 të lartpërmendur, i cili në 
shtojcën 1 të tij përcakton edhe masën minimale të produkteve për një periudhë dy-javore. Shpërndarja e tyre është në process 

sipas nevojave. 
      “Blerje tubacione dhe rakorderi për lidhjen me ujë të pijshëm të banorëve në lagjen  Mark Lula (Blloku nr.1 dhe Blloku nr.2) 
për rritjen e higjenës nga rreziku i infektimit nga COVID-19)” me vlerë 2,672,808 lekë. (Programi 03280 “Mbrojtja nga zjarri 

dhe mbrojtja civile”) 
Me financim të Bashkisë Shkodër i cili ka përfunduar vitin e kaluar është realizuar investimi me objekt “Furnizimi me ujë të 
pijshëm të banorëve në lagjen  Mark Lula (Blloku nr.1 dhe Blloku nr.2. Me këtë investim është realizuar shtrimi I tubacionit të  

rrjetit kryesor  në të dy blloqet si dhe vendosja e bokseve kryesore për furnizimin e banorëve.  
Në situatën e krijuar nga pandemia  për përmirësimin e  kushteve të higjenës nëpërmjet furnizimit me ujë të pijshëm pa 
ndërprerje për banorët vënien në funksion të rrjetit, dërgimin  e ujit të pijshëm në banesat e qytetarëve  .  

Në këto kushte u bë  një vlerësim nga specialistët e bashkisë dhe UK Shkodra sh.a. për një zgjidhje sa më të shpejtë dhe 
ekonomike.  UK Shkodra sh.a.  ka marrë përsipër realizimin e te gjitha punimeve për furnizimin me ujë të pijshëm pa ndërprerje 
për banorët dhe lidhjen e kontratave të furnizimit me klientët.    

Me reduktimin e kostot për makineri e fuqi punëtore në masën 30% të shpenzimevbe,  u bë rivlerësim  nga specialistët  nga 
ku vlera e materialeve të nevojshme për blerje tubacione dhe rakorderi për lidhjen me ujë të pijshëm të banorëve është 
2,672,808 lekë. 

Ky shpenzim është vlerësuar  emergjent  pasi  do të përfitojnë furnizimin me ujë të pijshëm pa ndërprerjë  rreth 500 familje  
dhe rrjedhimisht do të shërbejë për rritjen e higjenës nga rreziku i infektimit nga COVID-19”.  
      “F.V. Mbrojtëse plexiglass për Zyrën me Një Ndalesë në kuadër të  pandemisë COVID-19)” me vlerë 93,624 lekë.  
Me këtë shpenzim është realizuar  shërbimi  për “F.V. Mbrojtëse plexiglass për Zyrën me Një Ndalesë”  të Bashkisë Shkodër 

në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit nga kontaktet e drejtpërdrejta mes punonjesve të bashkisë 
dhe qytetarëve që i’u ofrohet shërbimi. 
      “F.V. Mbrojtëse plexiglass për Zyrat me Një Ndalesë të Njësive Administrative dhe zyrave të ndihmës ekonomike dhe PAK 

në kuadër të  pandemisë COVID-19” me vlerë 108,000 lekë. 
Me këtë shpenzim është realizuar  shërbimi  për “F.V. Mbrojtëse plexiglass për Zyrat me Një Ndalesë të Njësive Administrative 
dhe zyrave të ndihmës ekonomike dhe PAK në kuadër të  pandemisë COVID-19” në kuadër të masave për parandalimin e 

përhapjes së infeksionit nga kontaktet e drejtpërdrejta mes punonjesve të bashkisë dhe qytetarëve që i’u ofrohet shërbimi.  
     ”Blerje pompa dezinfektimi për COVID 19” me vlerë 540 mijë lekë. Me këtë shpenzim është realizuar blerja e pompave për 
dezinfektimin e ambjeneve  për parandalimin e përhapjes së COVID 19. 

       “Blerje material  dezinfektuese “ me vlerë 1,200,000 lekë.  
Me këtë shpenzim është realizuar blerja e materialeve dezinfektuese për dezinfektimin dhe higjenizimin e rrugëve, trotuarëve 
e shesheve publike për t’i paraprirë  situatave gjatë stinëve të vjeshtës dhe dimrit. 

      ”Riparimi i ndricimit dhe trotuarëve të dëmtuara nga kushtet atmosferike” me vlerë1,555,285 lekë. Me këtë shpenzim është 
realizuar riparimi i dëmeve të shkaktuara nga stuhia në muajin shtator kryesisht në unazën perëndimore dhe në disa rrugë të 
tjera.  

      ”Shërbimi për mirëmbajtje emergjente të akseve të rrugëve” me vlerë 4,757,760 lekë. Me këtë shpenzim është parashikuar 
marrja e mjeteve me qera për përballimin e situatës së pritshme nga reshjet e dëborës në zonat fushore dhe malore. 
Problemet e paraqitura: 
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- Përballimi i situatës të paparashikuar nga pandemia COVID – 19, vetëm me fondet e Bashkisë, pa asnjë transferim 
nga buxheti i shtetit. 

- Mungesa e mjeteve te nevojshme për përballimin e situatave që krijohen nga emergjencat civile  

ii. Synimi i projektit  

Duke ju referuar 

- Ligjit nr. 45/2019 ”Për mbrojtjen civile”, 
Synojmë: 

• Shërbimi qëndrueshëm për mbrotjen civile në cdo pjesë të territorit të Bashkisë Shkodër. 

• Përballimi e situatës për parandalimin dhe përhapjen e infeksionit nga COVID - 19 

• Ngritja e zgjerimi i struktures së vullnetarëve civilë si pjesë e rëndësishme e strukturave tëmbrojtjes civile.  

• Zvogëlimi i rriskut nga fatkeqësitë dhe realizimi I Mbrojtjes Civile. 

• Përmirësimi i sigurisë publike në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër, duke siguruar informacion publik të 
vazhdueshëm për reziqet dhe aktivitetet e Bashkisë, me prioritet parandalimin e situtave që cenojnë  sigurinë e 
jetës dhe pronës së qytetarëve,bizneseve, aseteve  administrative, pasurive kulturore, natyrore, etj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

• Masat parandaluese për përhapjen e infeksionit nga COVID - 19 

• Sigurimi i produkteve ushqimore dhe joushqimore për shtresat në nevojë për përballimin nga COVID - 19 

• Vlerësimi i disponibilitetit të burimeve njerzore për përfshirjen e tyre në planikimin dhe menaxhimin e EC. 

• Mbledhja e te dhenave nga të gjitha kompanitë private për mjetet që perdoren nga ana e tyre dhe që mund të 
angazhohen në rast te EC. 

• Përmirësimi I kapaciteteve teknike nëpërmjet realizimit të blerjes së mjeteve për përballimin situate të EC 

• Trajnim i stafit 

• Mledhja e të dhënave për të gjithë personat, institucionet, ojf etj. Që kanë rol në planikimin dhemenaxhimin e EC. 

• Hartimi i skemës së lajmërimit. 

• Grumbullimi I të gjithe dokumentacionit ekzistues për vlerësimin e riskut në territor. 

• Përgatitja e hartave të rrezikut për territoret që mungojnë. 

• Takime në çdo NJA, rajon, lagje me perfaqësues komuniteti e struktura për hartimin e planit të masave që merren 
në rast rreziku. 

• Vendosja e elementeve te sigurise ne institucionetpublike si : shkalla e emergjencës, fikëset e zjarrit , hidrantetetj  

• Sistemimi i kanaleve shkarkuese qe rrezikojne te sjellin gjendjen e EC. 

• Sistemimi i rrugeve kryesore qe mund te bllokohen nga dëbora. 
Për vitin 2021 shpenzimet parashikohen si më poshtë: 

Llogaritja e fondit te mbrojtjes civile 

VITI 2021 2022 2023 

Burimet e veta 1,474,385 1,507,446 1,574,277 

Totali 4% Fonde te kushtezuara 58,975 60,298 62,971 

Nga keto: transferte specifike 
17,803 

    

Fonde te kushtezuara 
41,172 60,298 62,971 

Fondet tona 1.7% 25,065 25,627 26,763 

Total Fonde te planifikuara 84,040 85,924 89,734 

 

b) Rezultatet që prisni  

Bashkia Shkodër përballon në mënyrën më optimal situatat e emergjencave civile (ka kontroll mb iterritorin, ka plan 
emergjence masash) 

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

Bashkia Shkodër  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali  
(mijëlekë

) 

 Ngakjo: 

Paga 
Sigurim

e 
Operative Transferta Kapitale 

A.1 
Zvogëlimi i riskut nga 
fatkeqësitë dhe 

mbrojtjen civile 

73,040   31,868 41,172  

A.2 Blerje mjete 11,000     11,000 

 Shuma 2021 84,040   31,868 41,172 11,000 
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Shpenzimet për çdo aktivitet  2022 
Totali 
(mijëlekë

) 

Ngakjo: 

Paga 
Sigurim

e 
Operative Transferta Kapitale 

 Shuma 2022 85,924    85,924  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2023 
Totali(mij
ëlekë) 

 Ngakjo: 

Paga 
Sigurim

e 
Operative Transferta Kapitale 

 Shuma 2023 89,734    89,734  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit 2021– 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Personeli i Sektori te Emergjencave Civile ne Bashki 

Institucioni likujdues: BashkiaShkodër 
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Nr. 2 
P03280.O1.A2 
Përballimi i ndihmave të menjëherëshme për 
familjet me raste fatkeqësie 

Funksioni 3: Rendi dhe siguria publike 

N/Funksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri 
Llojet e programit: 03280:Mbrojtja nga zjarri dhe 
mbrojtja civile  

a) Përshkrimi i shkurtëriprojektit: 

i. Situata 

Baza ligjore:139/2015 “Për vetë qeverisjen vendore”, Neni 29, LIGJ Nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe 
shpëtimin”, VKM nr 965 date 02.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të drejtimit në rastet e 
Emergjencave Civile dhe krizave” si dhe vecanerisht VKM 329, date 16.05.2012 

 

• Vlerësimi i dëmeve nga specialistët e ngarkuar me urdhër të brendshëm dhe hartimi i preventivave për dëmet e 
shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore 

• Hartimi dhe plotësimi i dokumentacionit per dhenien e ndihmes se menjehershme per familjet me raste fatkeqësie 
Per te gjitha rastet e zjarrit ne banesa eshte kryer verifikimi e  hartuar dokumentacioni dhe eshte dhene ndihma e 

menjëhershme. 
 
Problemet e paraqitura: 

- Pamundësi financiare për mbulimin e dëmit ekonomik në vlerën 50% sipas shkresës së Brendshme nr. 7007 datë 
20.10.2016 " Për planifikimin e fondeve për mbrojtjen civile dhe për hartimin e dokumentacionit për familjet, banesat 

e të cilëve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme  

ii. Synimi i projektit  

Duke ju referuar 

- Shkresës së Ministrisë së Brendshme nr. 7007 date 20.10.2016 " Për planifikimin e fondeve për mbrojtjen civile dhe 
për hartimin e dokumentacionit për familjet,banesat e të cilëve janë dëmtuar nga fatkeqësit e ndryshme  

- Ligjit nr. 8756 date 26.03.2001 “Për emergjencat Civile” i përditësuar , 

- VKM 329 datë 16.05.2012 “Per kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin  e 
dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore ose fatkeqësitë tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerzore”  

Kemi parashikuardhënien e shpërblimeve për familje të dëmtuara. 
Synojmë: 

• Dhënien e ndihmës së menjëhershme për familjet me raste fatkeqësie 

• Dhënien e dëmit ekonomik (ndërtimor + orendi) për familjet me raste fatkeqësie.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Ndërtimi i database për rastet e paraqitura për tu trajtuar me ndihmë të menjëhershme nga Bashkia 

2. Ndërtimi i database për rastet e paraqitura për tu trajtuar me dëmin ekonomik (preventive + orendi) për trajtim të 
mëtejshëm financiar.  

3. Hartimi dhe plotësimi i dokumentacionit për t’iu drejtuar Këshillit Bashkiak për të marrë vendime 

b) Rezultatet që prisni  

 
Bashkia Shkodër përballon në mënyren më optimal situatat për familjet me raste fatkeqësie. 

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

Bashkia Shkodër  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijëlekë) 

 Ngakjo: 

Paga 
Siguri

me 

Operati

ve 
Transferte 

Kapital

e 

A.1 
Shpërblim për familjet e 
dëmtuara nga fatkeqësitë 

natyrore etj 

3,000    3,000  

 Shuma 2021 3,000    3,000  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2022 
Totali 
(mijëlekë) 

Ngakjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transfer
te 

Kapitale 

A.1 
Shpërblim për familjet e 
dëmtuara nga fatkeqësitë 
natyrore etj 

3,000    3,000  

 Shuma 2022 3,000 

 
  3,000  
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 
Totali 
(mijëlekë) 

 Ngakjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transfer
te 

Kapitale 

A.1 
Shpërblim për familjet e 
dëmtuara nga fatkeqësitë 

natyrore etj 

3,000    3,000  

 Shuma 2023 3,000 

 
  3,000  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit 2021– 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Personeli i Sektori te Emergjencave Civile në Bashki 
Institucion likujdues: Bashkia Shkodër  
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Nr. 3 

P03280.O1.A3 

Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik përmasat MZSH 
dhe çertifikimi për MZSH i të gjitha objekteve në vartësi të 
Bashkisë 

Funksioni 3: Rendi dhe siguria publike 

N/Funksioni 032: Shërbimet e 
mbrojtjes nga zjarri 
Llojet e programit: 03280:Mbrojtja nga 

zjarri dhe mbrojtja civile  

a) Përshkrimi i shkurtër I projektit: 

i. Situata 

Në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 29, “Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë publike” 
parashikohet: 

1. Mbrojtja civile, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.  

2.Garantimi I shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës 
së përcaktuar me ligj.  

Pjesa më e madhe e objekteve që përdoren nga Bashkia Shkodër për realizimin e funksioneve të saj nuk janë të pajisura 

më aktet për MZSH.  
Objektet nuk kanë mjetet e nevojshme dhe të detyrueshme sipas ligjit per MKZ.  
Kjo situatë dëmton rëndë sigurinë në këto objekte dhe kryesisht atë të jetës së qytetarëve. 

Sipas Ligjit 152/2015 “Për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”neni 3 germa 2 tek përkufizimet "Çertifikat e 
mbrojtjes nga zjarri" është akti administrativ,I lëshuar nga shërbimi i MZSH-së, nëpërmjet të cilit provohet përmbushja e 
kërkesave të parashikuara në projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, sipas kategorizimit të objekteve.  

Sipas kreut  IX neni 39 pika 1, 2, 3, 4 parashikojmë se çdo objekt duhet të ketë projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin. 
Urdhëri i Ministrit 425 dt.24.07.2015 "Për pranimin,administrimin e dokumentacionit teknik dhe grafik të projekteve të mbrojt jes 
nga zjarri dhe për shpëtimin dhe lëshimin e akteve teknike (çertifikatave të zjarrit) harton dokumentacionin që duhet paraqitur 
për plotësimin me çertifikatë zjarri. 

VKM 285 dt 27.06.2002  pika 3.1 dhe 3.2 caktojnë tarifat për çertifikata zjarri dhe përsëritjen e tyre vit pas viti,  
Prandaj na lind detyrimi të plotësojmë dokumentacionin ligjor teknik për MZSH dhe çertefikimi për MZSH për të gjitha objektet 
në vartësi të Bashkisë dhe të godinës së Bashkisë (veçanërisht).  

ii. Synimi i projektit  

2021 

Kryerja e kontrollit sistematik vjetor dhe çertifikimi për MZSH i objekteve të Bashkisë sipas prioriteteve. 
Blerja e fikseve automatike për objektet e tjera. 
Rimbushja e bombolave të fikseve automatike të zjarrit. 

Rifreskimi i akteve teknike për MZSH. 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor për çertifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë. Realizimi i projekteve per mbrojtjen 
kundra zjarrit për godinat e Bashkisë Shkodër. 

Blerja e fiksevë automatike për objekte të tjera  
Rimbushje bombulave të fikseve automatike të zjarrit në shkolla, bombulave të fikseve automatike të zjarrit për rimbushje 
gjendje pranë MZSH-se, në godinën e Bashkisë Shkodër 

2022 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor dhe çertifikimi për MZSH i objekteve të Bashkisë sipas prioriteteve. 
Blerja e fikseve automatike për objektet e tjera. 

Rimbushja e bombolave të fikseve automatike të zjarrit. 
Rifreskimi i akteve teknike për MZSH. 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per çertifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë. Realizimi i projekteve për mbrojtjen 

kundra zjarrit për godinat e Bashkisë Shkodër 
Rimbushja e bombulave të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla, bombulave të fikseve automatike të zjarrit për rimbushje 
gjendje pranë MZSH-së, NJA Gur i Zi, në godinën e Bashkisë Shkodër 

2023 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor dhe çertifikimi për MZSH i objekteve të Bashkisë sipas prioriteteve. 
Blerja e fikseve automatike për objektet e tjera. 

Rimbushja e bombolave të fikseve automatike të zjarrit. 
Rifreskimi i akteve teknike për MZSH. 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor për çertifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë. Realizimi i projekteve për mbrojtjen 

kundra zjarrit për godinat e Bashkisë Shkodër 
Rimbushja bombulave të fikseve automatike të zjarrit në shkolla, bombulave të fikseve automatike të zjarrit për rimbushje 
gjendje pranë MZSH-se, në NJA Gur i Zi, në godinën e Bashkisë Shkodër 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Kontrolli dhe pajisja e të gjitha objekteve me çertefikatën për MKZ.   

2. Prokurimi I të gjitha mjeteve MKZ per te gjitha objektet në admnistrim të Bashkisë. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritje e sigurisë publike në objektet ku realizon kompetencat Bashkia Shkodër.(Objekte të kolauduara për MKZ. Objekte të 
pajisura me grupin e mjeteve për MKZ). 

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

Bashkia Shkodër  Bashkia Shkodër 
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e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijelek
ë) 

 Ngakjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operati
ve 

Tran
sferi
me 

Ka
pita
le 

A.
1 

Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH 
dhe çertifikimi për MZSH i të gjitha objekteve të vartësi të 
Bashkisë. 

1,000     
1,0
00 

A.
2 

Blerja dhe rimbushje e fikseve të zjarrit. 3,000   3,000   

 Shuma 2021 
        

4,000 
  3,000  

1,0
00 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2022 

Totali 

(mijelek
ë)  

Ngakjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operati
ve 

Tran
sferi
me 

Ka
pita
le 

A.
1 

Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH 
dhe çertifikimi për MZSH i të gjitha objekteve të vartësi të 
Bashkisë. 

1,000     
1,0
00 

A.
2 

Blerja dhe rimbushje e fikseve të zjarrit. 1,000   1,000   

 Shuma 2022 
        

2,000 
  1,000  

1,0

00 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

Totali 

(mijelek
ë) 

 Ngakjo: 

Paga  
Operati
v 

 

Ka

pita
le 

A.
1 

Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH 
dhe çertifikimi për MZSH i të gjitha objekteve të vartësi të 
Bashkisë. 

1,000     
1,0
00 

A.
2 

Blerja dhe rimbushje e fikseve të zjarrit. 1,000   1,000   

 Shuma 2023 2,000   1,000  
1,0

00 

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë viteve 2021– 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Sektori i Emergjencave Civile në Bashki 

Institucion likujdues: Bashkia Shkodër  
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Nr. 4 
P03280.O2.A1 
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi 

Funksioni 3: Rendi dhe siguria publike 
N/Funksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri 

Llojet e programit: 03280:M\brojtja nga zjarri dhe mbrojtja 
civile 
 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata 

 
Në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 29, “Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë publike”, 
pika 2, parashikon “Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas 

mënyrës së përcaktuar me ligj” sipas këtij ligji, ky funksion i kaloi Bashkisë së Shkodrës 
Që me datë 19.01.2016 ,për realizimin e shërbimit  te zjarrfikësve,përvec strukturës së brendshme të Bashkisë së Shkodrës, 
që ndjek politikat  vendore për këtë veprimtari, do të funksionojë edhe Institucioni i varësisë “Drejtoria e emergjencave civ ile, 

mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, Institucion i cili me Urdhër të kryetarit të Bashkisë Shkodër, datë 19.06. 2017,ristrukturohet 
me se miri ,si “Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi”. Numri i punonjësve në këtë institucion është 36 punonjës. 
 

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, në vijim shërbimi i MNZSH-së, është  strukturë e specializuar e gatishmërisë së 
përhershme. Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e  
zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, 

si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut (LIGJ Nr. 152/2015 Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, neni 2)    
Po sipas këtij ligji, në Nenin 7, Organizimi i strukturës së shërbimit, pikat 3. Drejtoria ose sektori i shërbimit të MZSHsë në nivel 
vendor është në varësi të kryetarit të bashkisë. Ajo përfaqëson strukturën bazë operuese dhe inspektuese në fushën e mbrojtjes 

nga zjarri dhe shpëtimin në territorin që ka në juridiksion.  
Çdo bashki duhet të mbulojë territorin e saj me shërbim zjarrfikës, me stacione të kompletuara me personel, automjete dhe 
pajisje zjarrfikëse 

Stacioni i shërbimit të MZSH-së është njësi operuese dhe inspektuese në varësi të drejtorit te MZSH-së dhe ngrihet në çdo 
bashki, duke zbatuar standardin 1 zjarrfikës profesionist për 1500-2000 banorë.Ne propocion me numer popullsie mbi 200 mije 
banore,dhe vetem 36 punonjes actual te stacionit ,kemi raportin 1 punonjes per 6 000 qytetare,pra 3 here me pak.Prandaj na 

lind detyrimi te shtojme gradualisht,vit pas viti  nga 15 punonjes te stafit ,deri ne plotesim te kriterit te ketij ligji. Dhe me plotesimin  
e numrit duhet te ngrihen dhe 2 stacione te tjera Zjarrfiksesh ,njeri ne zonen e NenShkodres(Velipoje ose Trush) dhe tjetri ne 
zonen e MbiShkodres (Njesia administrative Mes) ,me efektimin e plotesuar,ne menyre qe te jemi sa me pare qytetarëve.  

Sektoi i Finances dhe shërbimeve mbështetese gjatë vitti 2020 u paisjen me pajisje TIK.  
Në Nenin 9, Kryetari i bashkisë ka këto përgjegjësi: 
a) merr masa për ngritjen dhe kompletimin me mjete e pajisje të stacioneve për fikjen e zjarreve dhe shpëtimin, të shërbimit të 

MZSH-së në territorin e bashkisë, sipas standardeve e normave në fuqi;  
b) planifikon fondet e shërbimit të MZSH-së, nga buxheti i bashkisë, për çdo vit. 
Ne llogarine Transferime korente trajtohen disa punonjes, të cilët në zbatim të VKM 499 date 13.08.1998i ndryshuar me VKM 

633 date 28.10.1998,përfitojne shperblim per perballimin e ngarkeses familjare mbi 3 femije. Në këtë llogari trajtohet edhe një 
punonjës sipas Neni 12 Shpërblimi i menjëhershëm dhe pagesa kalimtare 1. Ushtaraku i shërbimit aktiv të përhershëm i Forcave 
të Armatosura, i Policisë së Shtetit, i Gardës së Republikës, i SHISH-it, i Policisë së Burgjeve, i Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri 

dhe të Shpëtimit dhe punonjësi i Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të cilët, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, nxirren në rezervë 
apo lirim, marrin një shpërblim të menjëhershëm, në masën e dy pagave referuese mujore dhe pas këtij fillon trajtimi financiar 
me pagesë kalimtare. 2. Pagesë kalimtare jepet kur përfituesi ka jo më pak se 3 muaj shërbim. Pagesa kalimtare llogaritet në 
masën 50 për qind të pagës referuese mujore dhe fillon në muajin e tretë nga data e nxjerrjes në rezervë apo lirim. 3. Trajtimi 

financiar me shpërblimin e menjëhershëm dhe me pagesë kalimtare, për të dyja llojet e përfitimeve së bashku, zgjat për aq muaj 
sa përfituesi ka vjetërsi shërbimi, por jo më shumë se 24 muaj. 4. Personat e përcaktuar në pikën 1 të këtij neni nuk përfitojnë 
shpërblim të menjëhershëm dhe pagesë kalimtare, në rastet kur: a) kryejnë vepra penale ose shkelje, që dënohen me masën 

disiplinore përjashtim nga Forcat e Armatosura, nga Policia e Shtetit, Garda e Republikës, SHISH-i, Policia e Burgjeve; b) 
largohen me kërkesën e vet për të filluar një veprimtari tjetër ekonomike ose për t'u punësuar në një sektor tjetër; c) dërgohen 
me një detyrë shtetërore më të lartë ose paralele, me pagë mujore jo më të vogël se paga që merrnin. 5. Në rastet kur përfituesi 

punësohet, mund të përfitojë pagesë kalimtare për aq kohë sa është përcaktuar në pikën 3 të këtij neni, por deri në atë masë,  
sa paga e re plus pagesën kalimtare të mos e kalojnë pagën referuese mujore, në bazë të së cilës është llogaritur pagesa 

kalimtare.  
Sfidat dhe përmirësimet e kërkuara në vijiëmësi:  

- Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi eshte funksion i deleguar nga qeveria qe në 1 janar 2016 dhe vepron në bazë të 

VENDIM Nr.520,datë 25.7.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA 

ZJARRI DHE SHPËTIMIN 

- Strukturat e MZSH Shkodër financohen nga Transferta Specifike qeveritare per kete qellim. Bashkia Shkoder prej me 

se tre vitesh financon nga te ardhurat e veta buxhet shtese  (dhe eshte nder te vetme tBashki ne Shqiperiqe e ben 

kete ) per financimin per paga te pambuluara, shpenzime operative te pambuluara, Investime ne mjete dhe godina, 

Blerje pajisje  operacionale. Situata krahasuar me ate kur ky sherbim eshte marre ne dorezim ka ndryshuar shume, 

qofte ne saje te mbeshtetjes, por edhe organizimit me te mire. Trupa jone e MNZ eshte nder me te mirat dhe te 

sterviturat ne programe nderkombetare ne Shëqiperi.  

- Bashkia Shkoder, MNZ sherben edhe ne ndihme te nejsive te tjera vendore. Keshtu MNZ sherben sa here eshte e 

nevojshme ne Bashkine e Vaut te Dejes, Malesise se Madhe, Pukes, Fushe- Arrez-it, Lacit, Lezhesetj. Per sherbimin 

e kryer MNZ nuk Paguhet. Eshte e domosdoshme qe te vijohet insistimi per rishikimin e Vendimit te Keshillit Ministave 

per shperblimin per punen e kryer, ne menyre qe MNZ te paguhet per detyrimet qe jane te pa permbushura nga ana 

e qeverise. Gjithsesi MNZ Shkoder dhe Bashkia Shkoder do te mbeshtesin ne vijimsi me punen e tyre aty ku eshte 

nevoja ne raste  emergjence dhe rreziku.  

- Standart iligjor sipas ligjit Nr. 152 / 2015 "Për shërbimin e Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi"  përcakton se njësia e 

shpëtimit duhet të ketë 1 zjarrfikës profesionist  për 1500-2000 banorë. Për rrjedhojë bashkia Shkodër duhet të ketë 

të paktën 100 punonjës shpetimi. Kjo structure eshte e pamundur te mbulohet nga transferta specifike e percaktuar 
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me ligj per financimin e sherbimit. Ne keto kushte Bashkia Shkoder dhe MNZ do te vijoje punen per edukimin dhe 

sensibilizimin e te rinjve, nxenes dhe studente ne shkolla dhe universitete  per perfshirjen ne grupet vullnetare per te 

rritur kapacitetin aktual te sherbimit, te ndihmes ne rast nevoje perballimi me emergjencen.  

ii. Synimi I projektit 

• Forcimi i institucionit të MZSH  

• Shërbim më i mirë dhe eficient i MZSH si rezultat i rritjes së stafit dhe organizimit më të mirë të ndarjes së funksioneve. 

• Trainime të stafit 

• Shërbim më i mirë dhe eficient i MZSH si rezultat i rritjes së vazhdueshme të stafit dhe organizimit më të mirë të 
ndarjes së funksioneve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Në Ligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 2020, parashikohet në buxhetin e bashkisë për t'u shpenzuar për këtë funksion 
(paga, sigurime dhe shpenzime operative ). 

2. Procedura përgatitore 

• Hartimi i kalendarëve të gadishmërisë dhe grupeve 

• Hartimi i procedurave për kryerjen e shpenzimeve 
3. Raportet e gadishmërisë dhe të ndërhyrjeve në rastet e emergjencave 

4. Blerje pajisje uniforma per punonjesit zjarrfikes 

b) Rezultatet që prisni  

• Rritja e sigurisë së jetës dhe të pronës së qytetarëve 

• Minimizimi i dëmeve që mund të shkatohen nga zjarri apo emergjencat e tjera 

• Funksionim sa me mire istrukturës 

• Kryerje sipas kërkesave i shërbimit. 

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

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
Institucioni që ndjek shpenzimin:Drejtoria e shërbimit të mbrojtjes 
nga zjarri dhe shpëtimi 

BashkiaShkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  

( mijëlekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Operati
ve 

Transfe
rime 

kapital
e 

A.1 Paga 31,432 

 

31,432 
 

    

A.2 Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 5,000  
5,000 

 
   

A.3 Kancelari 50   50   

A.4 
Materiale për pastrim,dizifek.,ngrohje dhe 
ndriçim 

70   70   

A.5 Blerje dokumentacion 50   50   

,A.6 Karburant 2,000   2,000   

A.7 
Shërbime mirëmbajtje për automjetete e 

zjarrfikseve 
1,200   1,200   

A.8 Rregjistrim,kolaudim ,targa 300   300   

A.9 Siguracion automjetesh 250   250   

A.10 Shpenzime udhëtim e dieta 50   50   

A.11 Pagesë energji elektrike 750   750   

A.12 Pagesë ujësjellësi 180   180   

A.13 Pagesë shërbime telefonike 125   125   

A.14 Trajnim edhe Seminare 70   70   

A.15 Shpenzime për mirëmbajtje paisje zyre etj 50   50   

A.16 Materiale dhe shërbime operative për MNZSH 400   400   
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A.17 
 

Kompensime 195    195  

A.18 Blerje uniforma per punonjesit 1,246   1,246   

 Shuma 2021 43,418 31,432 5,000 6,791 195  

        

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 

Totali  

( mijëlekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Operati
ve 

Transfe

rime 

kapital

e 

A.1 Paga e sigurime 36,507 31283 5224    

A.2 Shpenzime operative 6,922   
6,922 

 
  

A.3 Kompensime 55    55  

A.4 Investime 0     0 

 Shuma 2022 43,484 31283 5224 6,922 55  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 
Totali  

( mijëlekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Operati
ve 

Transfe
rime 

kapital
e 

A.1 Paga e sigurime 36,507 31283 5224    

A.2 Shpenzime operative 6,922   6,922   

A.3 Kompensime 55    55  

A.4 Investime 0     0 

 Shuma 2023 43,484 
 

31283 
5224 

6,922 55 0 

Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2021 - Dhjetor 2023 

g) Përgatit idhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të 

Infrastrukturerës, Sektori i planifikimit të Mirëmbajtjes së 
Infrastrukturës, Drejtoria e MZSH. 
Institucion likuidues:Drejtoria e MZSH 

 

 



Emërtimi i Programit Buxhetor
Kodi i Programit
Programi Buxhetor Afatmesëm

Qëllimet e Politikës së Programit

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia 1 1 1 1

Zone e ndikuar nga fatkeqesite (Nj. A) 7 7 7 7

Numri total i rasteve të menaxhuara 650 640 620 615

Objektivi 1 i Politikës së Programit

Familje te trajtuara ,e shperblim per fatkeqesi natyrore 37 37 37 37

Rritja e numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i 
fikësve të zjarrit në institucione: (rritja vjetore në %) 11% 0% 0% 0%

Produkti 1

Përshkrimi i produktit

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi
Sasia 1,517 1,517 1,517 1,517
Kosto totale (në mijë lekë) 65,443 79,040 89,924 93,734

Kosto për njësi (në mijë lekë) 43 52 59 62

Ndryshimi në % i Sasisë  0.0% 0.0% 0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale  20.8% 13.8% 4.2%

Ndryshimi në % i kostos për njësi 20.8% 13.8% 4.2%

Shpenzimet Korrente

Masat të marra për parashikimin, parandalimin, lehtësimin, gatishmërinë, përgjigjen dhe rimëkëmbjen nga 
fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, me qëllim mbrojtjen e jetës së njerëzve, të gjësë së gjallë, të 

pronës, të trashëgimisë kulturore dhe të mjedisit.

Shtim i kapaciteteve njerëzore e logjistike në funksion të  emergjencave civile për mbrojtjen civile në të 
gjithë territorin. - Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve civilë.- Trainime të stafit dhe te vullnetareve.

- Reduktim i riskut te demeve. Realizimi ne kohe sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se menjehershme. 
Ndjekja e proçedurave per trajtim te metejshem me ndihme

nr

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Produktet për Objektivin 1

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 
03280

2021 - 2023
Përshkrimi i Programit

Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese 
tëparandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave 

përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së 
njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.                                                                                  

                                                                          1. Perafrimi me standartet europiane te 
organizimit te mbrojtjes civile.

2. Sigurimi I mbrojtjes civile ne te gjithe territorin.
3. Parandalimi.

4. Informim public per reziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtje nga 
fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera.                                                      Garantimin e 

shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës 
së përcaktuar me ligj;

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

Strukturat per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.

Treguesit e Performancës për Objektivin 1
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2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

600. Pagat 0 0 0 0
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 42,443 34,868 1,000 1,000

Kapitulli 01 4,915 33,868

Kapitulli 05 37,528 1,000 1,000 1,000

Kapitulli 06

603. Subvencionet 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

604. Transferta të brendshme 20,000 41,172 85,924 89,734

Kapitulli 01 20,000 41,172 85,924 89,734

Kapitulli 05

Kapitull 06

605. Transferta të jashtme 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

606. Transferta për familjet dhe individët 3,000 3,000 3,000 3,000

Kapitulli 01

Kapitulli 05 3,000 3,000 3,000 3,000

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 1 65,443 79,040 89,924 93,734

Kontroll 0 0 0 0

Kodi i Projektit të Investimeve****

 Produkti 1 : 

Plotësimi i 
dokumentacionit 
ligjor teknik për
masat MZSH dhe 
çertifikimi për 
MZSH i të
gjitha objekteve të 
vartësi të Bashkisë.

Kodi i Projektit sipas 
listes se investimeve

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 190 200 205 210

Kosto totale (në mijë lekë) 1,000 1,000 1,000 1,000

Kosto për njësi (në mijë lekë) 5 5 5 5

Ndryshimi në % i Sasisë  -5.0% 5.3% 2.5% 2.4%

Ndryshimi në % i kostos totale  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale

Shpenzimet Kapitale
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka

1410571

Me këtë investim bëhet kryerja e kontrollit sistematik vjetor dhe certifikimi për MZSH i objekteve të 
Bashkisë sipas prioriteteve. Rifreskimi i akteve teknike për MZSH. Realizimi i projekteve per mbrojtjen 

kundra zjarrit per godinat e bashkise Shkoder. 

copë
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Ndryshimi në % i kostos për njësi 0.0% -5.0% -2.4% -2.4%

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

230. Aktive të patrupëzuara 1,000 1,000 1,000 1,000

Kapitulli 01
Kapitulli 02
Kapitulli 05 1,000 1,000 1,000 1,000

Kapitulli 06
231. Aktive të trupëzuara 0 0 0 0

Kapitulli 01
Kapitulli 02
Kapitulli 05
Kapitulli 06
Kosto totale e produktit 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Kodi i Projektit të Investimeve****

 Produkti 1 : Blerje mjete Kodi i Projektit sipas 
listes se investimeve

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë) 11,000

Kosto për njësi (në mijë lekë) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë  -5.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale  0.0% #DIV/0! -100.0% #DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi 0.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

230. Aktive të patrupëzuara 0 0 0 0

Kapitulli 01
Kapitulli 02
Kapitulli 05
Kapitulli 06
231. Aktive të trupëzuara 0 11,000 0 0

Kapitulli 01 11,000

Kapitulli 02
Kapitulli 05
Kapitulli 06
Kosto totale e produktit 1 0 11,000 0 0

Objektivi 2 i Politikës së Programit

Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve 
(pajisja me çertifikata, , etj) në mijë Lekë                             1,944                                660                                       760                                       860 

Koha e daljes nga stacioni në sekonda: naten                                  60                                  60                                         60                                         60 

diten                                  45                                  45                                         45                                         45 

naten                                    7                                   7                                           7                                           7 

Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës                                494                                508                                       534                                       508 

Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH  64.8 leke/rast te 
menaxhua 

 67.7 leke/rast te 
menaxhua  70.1 leke/rast te menaxhua  70.7 leke/rast te menaxhua 

Produkti 1

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale

Me këtë investim do bëhet blerja e mjeteve per perballimin e situatave per emergjenca civile

copë

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.
Treguesit e Performancës për Objektivin 2

Produktet për Objektivin 2

Shpenzimet Korrente
Rastet të menaxhuara për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit
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Përshkrimi i produktit

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia                                650                                640                                       620                                       615 

Kosto totale (në mijë lekë) 41,758 43,418 43,484 43,484

Kosto për njësi (në mijë lekë)                             64.24                             67.84                                     70.14                                     70.71 

Ndryshimi në % i Sasisë  36% -1.5% -3.1% -0.8%

Ndryshimi në % i kostos totale  33% 4.0% 0.2% 0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi -2.3% 5.6% 3.4% 0.8%

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

600. Pagat 30,127 31,432 31,283 31,283

Kapitulli 01 25,781 26,308 26,016 26,016

Kapitulli 05 4,346 5,124 5,267 5,267

Kapitull 06
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore 6,150 5,000 5,224 5,224

Kapitulli 01 4,345 4,185 4,345 4,345

Kapitulli 05 1,805 815 879 879

Kapitulli 06

602. Mallrat dhe shërbimet 5,191 6,791 6,922 6,922

Kapitulli 01 4,025 6,336 4,025 4,025

Kapitulli 05 1,166 455 2,897 2,897

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 290 195 55 55

Kapitulli 01 290 195 55 55

Kapitulli 05

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 4 41,758 43,418 43,484 43,484

Kontroll 0 0 0 0

Kodi i Projektit të Investimeve

 Produkti 1 : Blerje pajisje TIK Kodi i Projektit sipas 
listes se investimeve

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

 Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për 
shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të 

ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.  Mendohet të ngrihen edhe 2 
stacione te tjera Zjarrfiksesh, njeri ne zonen e NenShkodres(Velipoje ose Trush) dhe tjetri ne zonen e 

MbiShkodres (Njesia administrative Mes).  Hartimi i kalendarëve të gadishmërisë dhe grupeve. Hartimi i 
procedurave për kryerjen e shpenzimeve. Raportet e gadishmërisë dhe të ndërhyrjeve në rastet e 

emergjencave.

Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

1410201

Blerje paisje tik per zyrën e MZSH.  Matrica e realizimit, P03280.O2.A2

copë

Numri i rasteve të menaxhuara

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Shpenzimet Kapitale
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2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 1

Kosto totale (në mijë lekë) 400

Kosto për njësi (në mijë lekë) 400 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë  -100.0% #DIV/0! #DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale  -100.0% #DIV/0! #DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

230. Aktive të patrupëzuara 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 02

Kapitulli 05

Kapitulli 06
231. Aktive të trupëzuara 400 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 02

Kapitulli 05 400

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 1 400 0 0 0

Totali i shpenzimeve të Programit sipas 
produkteve***** 108,601 134,458 134,408 138,218

Totali i shpenzimeve të Programit sipas 
artikujve***** 108,601 134,458 134,408 138,218

600. Pagat 30,127 31,432 31,283 31,283

Kapitulli 01 25,781 26,308 26,016 26,016

Kapitull 05 4,346 5,124 5,267 5,267

Kapitulli 06 0 0 0 0

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore 6,150 5,000 5,224 5,224

Kapitulli 01 4,345 4,185 4,345 4,345

Kapitull 05 1,805 815 879 879

Kapitulli 06 0 0 0 0

602. Mallrat dhe shërbimet 47,634 41,659 7,922 7,922

Kapitulli 01 8,940 40,204 4,025 4,025

Kapitull 05 38,694 1,455 3,897 3,897

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 20,000 41,172 85,924 89,734

Kapitulli 01 20,000 41,172 85,924 89,734

Kapitull 05 0 0 0 0

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

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale nuk ka
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606. Transferta për familjet dhe individët 3,290 3,195 3,055 3,055

Kapitulli 01 290 195 55 55

Kapitull 05 3,000 3,000 3,000 3,000

Kapitulli 06 0 0 0 0

230. Aktivet e patrupëzuara 1,000 1,000 1,000 1,000

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitulli 02 0 0 0 0

Kapitulli 05 1,000 1,000 1,000 1,000

Kapitulli 06 0 0 0 0

231. Aktivet e trupëzuara 400 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitulli 02 0 0 0 0

Kapitulli 05 400 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

Kontroll 0 0 0 0

Emri Emri
Nënshkrimi Nënshkrimi
Data Data

Emri
Nenshkrimi
Data

Koordinatori i 
GMS/ Nepunesi 

Autorizues

6


	03280

