
1 

 

 

 

  

2020 – 2022 

BASHKIA SHKODËR 

MBROJTJA NGA ZJARRI 

DHE MBROJTJA CIVILE 



2 

 

 

 

 

 

 

Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 
I Pritshmi 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

03280 44,287 47,680 66,234 47,758 47,758 49,480 

 

 
Shpenzimet 
korrente 

Investimet 

Fakt 2017 44,287 0 

Fakt 2018 42,016 5,664 

I Pritshmi 2019 55,898 10,336 

Plan 2020 46,358 1,400 

Plan 2021 46,358 1,400 

Plan 2022 48,080 1,400 

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive 

zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, 
si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të 
punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes 
kundër zjarrit. 
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Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik 

Programi Buxhetor: 03280 –  

  

  PËRSHKRIMI I PROGRAMIT 
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Treguesit e rezultatit Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Çdo bashki ka stacion 

shërbimi të MZSH-së 
Stacion MZSH   1 1 1 1 

 

Reagim më i shpejtë 

ndaj njoftimeve për 

zjarre 

Ndryshimi në 

minuta i daljes nga 

stacioni 

  0 0 0 0 
 

Rritja e ndërhyrjes për 

shuarjen e zjarreve dhe 

shpëtimi  

Numri i rasteve të 

menaxhuara për 

shuarjen e zjarrit 

(rritja vjetore në 

%) 

   -2% -3% -5% 

 

Rritja e numrit të ofruar 

të pajisjeve dhe 

kolaudimi i fikësve të 

zjarrit në institucione 

Fikëse zjarri të 

kolauduara dhe 

vendosura në 

institucione, 

ndryshimi në % 

kundrejt vitit të 

kaluar 

  9% 2% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treguesit Kyç të Performancës 

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                                                          

Qëllimi i programit Objektivi 1 

Strukturat per 

planifikimin, menaxhimin 

dhe përballimin e 

emergjencave civile 

Garantimin e shërbimit të 

zjarrfikësve në nivel lokal dhe 

administrimi i strukturave 

përkatëse, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj 

Qëllimi i programit Objektivi 2 

Shërbim i përmirësuar i 

MZSH me prioritet 
parandalimin e ngjarjeve 
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Treguesit e rezultatit Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Shërbim më i mirë dhe 

më eficient i MZSH 

Përmirësimi i 

kapaciteve logjistike 

dhe njerëzore – rritja 

e të ardhurave nga 

tarifat (%) 

  -11% 3% 3% 3% 

 

Tarifa për rast të 

menaxhuar (lekë) 
  2991 3123 3316 3583 

 

 

 

T Ë  D H Ë N A T  E  P R O G R A M I T  

Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

          

PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI 

     

              

STACIONE MZSH TË BASHKISË 

1 1 1 1 1 

 

 

           TË ARDHURA NGA TARIFAT PËR SHËRBIMET SHTESË NGA ZJARRFIKËSJA  

(NË MIJË LEKË) 

2,196 1,944 1,999 2,056 2,114 

                 

 

TOTAL SHPENZIME PËR SHMZ (NË MIJË LEKË) 

47,680 66,234 47,758 47,758 49,480 

 

 

RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT 

     

 

 

KOHA E DALJES NGA STACIONI 

1 Min 1 Min 1 Min 1 Min 1 Min 

36 36 36 

650 640 620 590 

36 36 
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T Ë  D H Ë N A T  E  P R O G R A M I T  

Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

 

 

NUMRI I ZJARRFIKËSEVE 

7 7 7 7 7 

 

 

FIKËSE ZJARRI TË KOLAUDUARA DHE VENDOSURA NË INSTITUCIONE 

 1362 1487 1517 1517 

 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 
projektit 

Fillon Mbaron 

Viti i zbatimit % e realizimit 

nga fillimi 
deri në fund 
të vitit 2019 

Progr

ami 
buxh
etor 

Fonde të 
kontrakt
uara 

Fonde të 
planifikua
ra 

Përballimi i ndihmave të menjëherëshme për familjet 
me raste fatkeqësie 

2020 2022   
9,000 

0% 03280 

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

2020 2022 0 
3,000 

0% 03280 

Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi (investim 
pajisje TIK) 2020 2022   1200 0% 03280 

 

Aktivitetet kryesore të parashikuara për t’u realizuar gjatë 2020 – 2022 janë: 

 Krijimi i instrumentave menaxhues për Emergjencat Civile  

 Zbatimi rigoroz i afateve dhe procedurave ligjore per dhenien e 

ndihmes se menjehershme 

 Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja 

me fikse zjarri, 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.                                                                               

 Perafrimi me standartet europiane te organizimit te mbrojtjes civile 

 Sigurimi i mbrojtjes civile ne te gjithe territorin 

 Parandalimi 

 Informim publik për 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; 

Aktivitetet Kryesore 

Projektet kryesore të investimeve 
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Funksioni : 03  Rendi dhe siguria publike 

Nënfunksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga 

zjarri 
 

Programi 03280:  

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 
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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 

Q1. 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. 

O1. Strukturat per 

planifikimin, 
menaxhimin dhe 
përballimin e 
emergjencave civile. 

Çdo bashki ka stacion shërbimi të MZSH-së: 
Stacion MZSH 

1 1 1 1 

Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre: 
Ndryshimi në minuta i daljes nga stacioni 

0 0 0 0 

Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe 
shpëtimi: Numri i rasteve të menaxhuara për 
shuarjen e zjarrit (rritja vjetore në %) 

  -2% -3% -5% 

Rritja e numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i 
fikësve të zjarrit në institucione: Numri i rasteve të 
menaxhuara për shuarjen e zjarrit (rritja vjetore në 
%) 

  -2% -3% -5% 

Q2. Garantimin e 

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

O2. Shërbim i 

përmirësuar i MZSH 
me prioritet 
parandalimin e 
ngjarjeve 

Shërbim më i mirë dhe më eficient i MZSH: 
Përmirësimi i kapaciteve logjistike dhe njerëzore – 
rritja e të ardhurave nga tarifat (%) 

11% 3% 3% 3% 

  Tarifa për rast të menaxhuar (lekë) 2991 3123 3316 3583 
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Të dhënat e programit 

Vitet 

2019 2020 2021 2022 

1 
Numri i stacioneve të MZSH që ka 

bashkia 
  1 1 1 

2 Numri i punonjësve MZSH   36 36 36 

3 

Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj 

të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj) në 

mijë Lekë 

2,196 1,944 1,999 2,056 

4 Numri total i rasteve të menaxhuara   650 640 620 

5 
Koha e daljes nga 

stacioni në sekonda: 

natën   60 60 60 

ditën   45 45 45 

  Numri i zjarrfikëseve 7 7 7 7 

 

Projekte të rëndësishme 

Kodi i 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 

projektit  

Buxheti 

2020 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2021 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2022 në 

mijë/lekë 
P03280.O1.A1 Struktura e mbrojtjes civile dhe 

organizimi i strukturave vullnetare 

nëBashkinë Shkodër 

   

P03280.O1.A2 Përballimi i ndihmave të menjëhershme 

për familjet me raste fatkeqësie 

           

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 

varësi të Bashkisë 

2,600 2,600 2,600 

P03280.O2.A1 Shërbimi i Mbrojtjes nga zjarri dhe 

shpëtimi 

         

42,158    

 

         

42,158    

 

         

43,880    
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Informacion financiar në mijë lekë 

Vitet  Viti 2017  
 Viti 

2018  

 Viti 

2019  
 Viti 2020   Viti 2021  

 Viti 

2022  

Tavani i përgjithshëm 

i programit 
      47,758 47,758 49,480 

Shpenzimet bruto 44,287 47,680 66,234 47,758 47,758 49,480 

Të ardhurat e 

programit 
33,789 37,278 37,206 36,440 36,497 38,277 

Shpenzimet neto 10,498 10,402 29,028 11,318 11,261 11,203 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 
      36,512 36,512 38,028 

Investimet kapitale                  -        1,400 1,400 1,400 

 

 

Komente 

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

transferten  specifike 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 per paga me rreth 76.5% per vitet  2020 ,2021 dhe 76.9% per vitin 2022. Ndersa 

shpenzimet operative  zene 20.6% ne vitet 2020, 2021  dhe 20.3% ne vitin 2022. Shpenzimet 

kapitale  zene mesatarisht 2.9% te shpenzimeve per te tre vitet. 
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Nr. 1 

P03280.O1.A1 
 
Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i 
strukturave vullnetare nëBashkinë Shkodër. 

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” 
Gjate viteve zonatendryshmetë Shkodrës,janendeshurkryesishtngapërmbytjet e lumenjve dhe fatkeqesi të tjera të shkaktuara 
nga veprimtaria njerëzore. Në mars-prill 2018(viti i fundit i permbytjeve)te permbytur ne 6 Nj.A (Gur i Zi, Ana e Malit, Berdice, 
Dajc, Velipoje, Rrethina) + Qytet jane  5000 ha dhe shtepi te rrethuara e me prezence nga uji  734. Per te gjitha rastet e zjarrit 
ne banesa eshte kryer verifikimi e  hartuar dokumentacioni dhe eshtedhene ndihma e menjëhershme. Ka pasur bashkëpunim 
te komunitetit.Mungojne struktura vullnetare te organizuara dhe te trajnuara per raste specifike fatkeqësish natyrore. 
Bashkia  Shkodër ka pësuar një seri ngjarjesh e fatkeqësish natyrore të cilat janë përballuar me angazhimin e shumë aktorëve 
lokalë dhe kombëtarë. Deri me sot nuk ka ekzistuar një skemë funksionale e emergjencave civile për përballimin e situatave të 
mundshme të fatkeqësive natyrore që mund të godasin territorin e Bashkisë Shkodër, prandaj është parë e nevojshme hartimi 
i një skeme funksionale të burimeve njerëzore dhe logjistikës së nevojshme për përballimin e situatave të fatkeqësive natyrore 
që mund të godasin territorin e Bashkisë. Volumi i punës që do mbulojë kjo strukturë parashikon mbulimin e kryerjes së këtyre  
detyrave si më poshtë:  

 Përmirësimi i performancës në drejtim të veprimtarisë së emergjencave civile përmes hartimit të një skeme 
funksionale, 

 Rritja e aftësive të personelit për të përballuar një gamë më të gjërë shërbimesh por dhe rritjen e eficiencës së 
zjarrfikësit por të sigurisë së tij personale. 

 Pajisja me plane evakuimi te te gjitha institucioneve ne territorin e Bashkise. Hartimi dhe vendosja e planit ne objekt. 

 Mledhja e te dhenave per te gjithe personat, institucionet, ojf etj. qe kane rol ne planizimin dhe menaxhimin e EC. 

 Hartimi i skemes se lajmerimit. 

 Vleresim i rrezikut qe ekziston, prekshmerise dhe aftesive reaguese qe disponojme ne territorin e Bashkise 
Shkoder. 

 Pajisja me plane masat per te gjithe territorin ne rast rreziku. 

 Hartimi i dokumentit: Plani i menaxhimit të EC për të gjitha  NJA dhe Bashkinë Shkodër. 

 Dokumentimi i të dhënave për fermat bujqësore dhe bizneset që ndihmojnë në planizimin dhe menaxhimin e EC. 
 
Problemet e paraqitura: 

- Mungesa e planifikimit te fondeve per ngritjen e struktures se vullnetareve civile. 
- Mungesa e planifikimit per aktivitete te ndryshme si: hartimi i skemave te lajmerimit , trajnimi i stafit , etj. 

ii. Synimi i projektit  

Duke ju referuar  
- Ligjit nr. 8756 date 26.03.2001 “Për emergjencat Civile”Iperditësuar , 

Në këtë fazë ne synojmë: 

 Shërbim i qëndrueshëm për mbrotjen civile në cdo pjesë të territorit të Bashkisë Shkodër. 

 Ngritja e zgjerimi i strukturës së vullnetarëve civilë si pjesë e rëndësishme e strukturave të 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  

1. Perditesimi i database për inventaret e burimeve njerezore dhe mjeteve nga çdo zyrë e institucion varësie të Bashkisë 
dhe institucioneve të tjera në territorin e Bashkisë. 

2. Vleresimi i disponibilitetit të burimeve njerzore për përfshirjen e tyre në planizimin dhe menaxhimin e EC. 
3. 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. 
4. Trajnimi stafit 
5. Dokumentimi i planimetrisë së cdo  objekti në territor. Hartimi për ato që nuk kane planimetri. 
6. Mledhja e të dhënave për të gjithë personat, institucionet, ojf etj. që kanë rol në planizimin dhe menaxhimin e EC. 
7. Hartimiiskemëssëlajmërimit. 
8. Grumbullimi i të gjithe dokumentacionit ekzistues për vlerësimin e riskut në territor. 
9. Përgatitja e hartave të rrezikut për territoret që mungojnë. 
10. Vleresimi i prekshmerisë nga rreziku që ekziston në territor. 
11. Vlerësimi i aftësive reaguese ndaj emergjencës. 
12. Takime në çdo NJA, rajon, lagje me perfaqësues komuniteti e struktura për hartimin e planit të masave që merren në 

rast rreziku. 
13. Vendosja e elementeve te sigurise ne institucionet publike si : shkalla e emergjencës, fikëset e zjarrit , hidrantetetj 
14. Sistemimi i kanaleve shkarkuese qe rrezikojne te sjellin gjendjen e EC. 
15. Sistemimi i rrugeve kryesore qe mund te bllokohen nga dëbora. 
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16. Mbledhja e të dhenave nga DBUMK Shkodërper NJA . 

b) Rezultatet që prisni  

 
Bashkia Shkodër  përballon në mënyrënmë optimale situatat e emergjencave civile (ka kontroll mbi territorin, ka plan 
emergjence masash) 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Bashkia Shkodër  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transfer
ta 

Kapital
e 

A.1 
Vleresimi i prekshmërisë nga rreziku 
që ekziston në territor 

 
 

    

 
Shuma 2020  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali 
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transfer
ta 

Kapital
e 

A.1 
Vleresimi i prekshmërisë nga rreziku 
që ekziston në territor   

    

 
Shuma 2021  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transfer
ta 

Kapital
e 

A.1 
Vleresimi i prekshmërisë nga rreziku 
që ekziston në territor   

    

 
Shuma 2022  

 
    

f) Periudha e zbatimit  
Gjatëvitit 2020– 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Personeli i Sektori te Emergjencave Civile ne Bashki 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër 
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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 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” si dhe vecanerisht VKM 329, date 16.05.2012 
 

 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 eshtedhene ndihma e 
menjëhershme. 
 
Problemet e paraqitura: 

- Fondet e parashikuara jane te pamjaftueshme per mbulimin e rasteve te fatkeqesise per dhenien e ndihmes se 
menjehershme. 

- Pamundesi financiare per mbulimin e demit ekonomik ne vleren 50% sipas shkreses së Brendshme nr. 7007 date 
20.10.2016 " Per planifikimin e fondeve për mbrojtjen civile dhe per hartimin e dokumentacionit per familjet, banesat 
e te cilevejanedemtuar nga fatkeqesi te ndryshme ,  

- Mungese fondi per demet e shkaktuara nga permbytjet. 
 

ii. Synimi i projektit  

Duke ju referuar  
- Shkresës së Ministrisë së Brendshme nr. 7007 date 20.10.2016 " Per planifikimin e fondeve për 

mbrojtjenciviledheper hartimin e dokumentacionit per familjet,banesat e te cilevejanedemtuar nga fatkeqesi te 
ndryshme ,  

- Ligjit nr. 8756 date 26.03.2001 “Për emergjencat Civile”Iperditësuar , 
- VKM 329 datë 16.05.2016 “Per kriteret dhe procedurat e dhenies se ndihmes shtetërore financiare për mbulimin  e 

dëmeve  të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerzore” 
kemi parashikuar dhënien e shpërblimeve për familje të dëmtuara. 
Në këtë fazë ne synojmë: 

 Dhenien e ndihmes se menjehershme perfamiljet me raste fatkeqesie 

 Dhenien e demit ekonomik (ndertimor+orendi) per familjet me raste fatkeqësie. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Ndërtimii database përrastet e paraqitura per tutrajtuar me ndihmetemenjehershmengaBashkia 
2. Ndërtimii database përrastet e paraqitura per tutrajtuar me deminekonomik(preventive + orendi)ngaBashkia 
3. Hartimidheplotesimi i dokumentacionit per t’iudrejtuarKeshillitBashkiak per temarrevendime . 

b) Rezultatet që prisni  

 
Bashkia Shkodër  përballon në mënyrenmë optimale situatat per familjet me rastefatkeqesie. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Bashkia Shkodër  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transferte 
Kapital
e 

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

3,000 
 

  3,000  

 
Shuma 2020 3,000 

 
  3,000  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali 
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transfert
e 

Kapitale 
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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 
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transfert
e 

Kapitale 

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

3,000 
 

  3,000  

 
Shuma 2022 3,000    3,000  

f) Periudha e zbatimit  
Gjatëvitit 2020– 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Personeli i Sektori te Emergjencave Civile nëBashki 
Institucion likujdues: Bashkia Shkodër 
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Nr. 3 

P03280.O1.A3 
Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat 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 bashkivenëfushën e sigurisëpublike” 
parashikohet: 

1. Mbrojtja civile, nënivel vendor, dheadministrimin e strukturavepërkatëse, sipasmënyrëssëpërcaktuar me ligj.  
2.Garantimi i shërbimittëzjarrfikësve, nënivel vendor, dheadministrimin e strukturavepërkatëse, 
sipasmënyrëssëpërcaktuar 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.  
Objektetnukkanëmjetet e nevojshmedhetëdetyrueshmesipasligjit per MKZ.  
Kjo situate dëmtonrëndësigurinënëkëtoobjektedhekryesishtatëtëjetëssëqytetarëve. 
Sipas Ligjit 152/2015 “Për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”neni 3 germa 2 tek perkufizimet "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 neni39 pika 1, 2, 3, 4 parashikojme 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 mbrojtjes 
nga zjarri dhe për shpetimin dhe lëshimin e akteve teknike (çertifikatave të zjarrit) normon dokumentacionin që duhet paraqitur 
për plotësimin me çertifikatë zjarri. 
VKM 285 dt 27.06.2002  pika 3.1 dhe 3.2 caktojne tarifat perçertifikata zjarri dhe perseritjen e tyre vit pas viti, 
Prandaj na lind detyrimi te plotësojmë  dokumentacionin ligjor teknik për MZSH dhe certefikimi për MZSH për të gjitha 
objektetnë vartësi të Bashkisë dhe te godinësse Bashkisë (veçanërisht).  
Ky shërbim do të prokurohet ne bazë të ligjit të prokurimit. 
Gjatë viteve është realizuar pajisja me bombola fikse zjarri 100 shkolla te Bashkisë Shkodër, nderkohë që në vazhdim 
parashikojmë te plotesojmë institucionet e tjera të papajisura me fikse zjarri. 
Rimbushje te 895 cope  bombulave të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. 132  cope  bombulave të fikseve automatike të 
zjarrit per rimbushje gjendje prane MZSH-se, 3 cope ne NJA Gur i ZI, 82 cope ne godinen e BashkiseShkoder ( total 1112 
cope). 

 

ii. Synimi i projektit  

2020 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor dhe certifikimi 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 certifikimin për MZSH i objekteve  të Bashkisë. Realizimi i projekteve per mbrojtjen 
kundra zjarrit per godinat e bashkise Shkoder. 
Blerja e fiksevë automatike për objekte te tjera 30 cope,  
Rimbushje e 1270 cope  bombulave të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. 132  cope  bombulave të fikseve automatike të 
zjarrit per rimbushje gjendje prane MZSH-se, 3 cope ne NJA Gur i ZI, 82 cope ne godinen e Bashkise Shkoder  total 1487 
cope 
2021 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor dhe certefikimi për MZSH i objekteve të Bashkisë sipas prioriteteve. 
Blerja e fikseve automatike për objektet e tjera. 
Rimbushja e bombolave tëfikseve automatike të zjarrit. 
Rifreskimi i akteve teknike për MZSH. 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per certefikimin për MZSH i objekteve  të Bashkisë. Realizimi i projekteve per mbrojtjen 
kundra zjarrit per godinen e bashkise Shkoder. 
Rimbushja e 1300 cope  bombulave të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. 132  cope  bombulave të fikseve automatike të 
zjarrit per rimbushje gjendje prane MZSH-se, 3 cope ne NJA Gur i ZI, 82 cope ne godinen e Bashkise Shkoder  total 1517 
cope 
2022 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor dhe certefikimi për MZSH i objekteve të Bashkisë sipas prioriteteve. 
Blerja e fikseve automatike për objektet e tjera. 
Rimbushja e bombolave tëfikseve automatike të zjarrit. 
Rifreskimi i akteve teknike për MZSH. 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per certefikimin për MZSH i objekteve  të Bashkisë. Realizimi i projekteve per mbrojtjen 
kundra zjarrit per godinen e bashkise Shkoder. 
Rimbushja e 1300 cope  bombulave të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. 132  cope  bombulave të fikseve automatike të 
zjarrit per rimbushje gjendje prane MZSH-se, 3 cope ne NJA Gur i ZI, 82 cope ne godinen e Bashkise Shkoder  total 1517 
cope 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
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1. Kontrollidhepajisja e tëgjithaobjekteve me çertefikatënpër 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.(Objektetëkolauduarapër MKZ. Objekte të 
pajisura me grupin e mjeteve për MKZ). 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Bashkia Shkodër  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Tran
sferi
me 

Kapital
e 

A.1 
Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për 
masat MZSH dhe çertifikimi për MZSH i të 
gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë. 

1000 
 

   1000 

A.2 Blerja dhe rimbushje e fikseve të zjarrit. 1600   1600   

 
Shuma 2020 2600 

 
 1600  1000 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali 
(mije lekë)  

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Tran
sferi
me 

Kapital
e 

A.1 
Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për 
masat MZSH dhe çertifikimi për MZSH i të 
gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë. 

1000 
 

   1000 

A.2 Blerja dhe rimbushje e fikseve të zjarrit. 1600   1600   

 
Shuma 2021 2600 

 
 1600  1000 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali 
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  Operativ  
Kapital
e 

A.1 
Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për 
masat MZSH dhe çertifikimi për MZSH i të 
gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë. 

1000 
 

   1000 

A.2 Blerja dhe rimbushje e fikseve të zjarrit. 1600   1600   

 
Shuma 2022 2600 

 
 1600  1000 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë viteve 2020– 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Sektori i Emergjencave Civile nëBashki 
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 civile, 
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.Nepropocion me numer popullsie mbi 200 mije 
banore,dhevetem 35 punonjesactual te stacionit ,kemi raportin 1 punonjesper 6 000 qytetare,pra 3 here me pak.Prandaj na 
lind detyrimi te shtojmegradualisht,vit pas vitin ga 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,nemenyre qe te jemi sa me pare 
qytetarëve. 
Sektoi i Finances dhe sherbimeve mbeshtetese dhe sektori i inspektim parandalimit  te MZSH-se kane mungese ne pajisje 
TIK. Prandaj del e nevojshme blerja e 3 kompjuterave dhe 1 printer multifunksional per te plotesuar keto nevoja. 
 
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 do te 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. 

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 2019, 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 TIK 

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 

 Funksionimsa me mire istrukturës 

 Kryerjesipaskërkesave 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 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 

Sigurim
e 

 
Operati

ve 

Transfe
rime 

kapital
e 

A.1 Paga 30 362 
 

30 362 
 

    

A.2 Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 6 150  
6 150 

 
   

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 2000   2000   

A.7 
Shërbime motorrike dhe mirëmbajtje për 
automjetete e zjarrfikseve 

600   600   

A.8 Rregjistrim,kolaudim ,targa 516   516   

A.9 Siguracion automjetesh 400   400   

A.10 Shpenzimeudhëtimedieta 50   50   

A.11 Pagesëenergjielektrike 750   750   

A.12 Pagesëujësjellësi 180   180   

A.13 Pagesëshërbimetelefonike 125   125   

A.14 Trajnime dhe Seminare 70   70   

A.15 Shpenzime për mirëmbajtje paisje zyreetj 30   30   

A.16 Materiale dhe shërbime operative për MNZSH 300   300   

A.17 
 

Kompensime 55    55  

A.18 Blerje pajisje  TIK 400     400 

 Shuma 2020 42158 30 362 6 150 5 191 55 400 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 

Sigurim
e 

 
Operati

ve 

Transfe
rime 

kapital
e 

A.1 Paga e sigurime 36 512 30 362 6 150    

A.2 Shpenzime operative 5 191   
5191 

 
  

A.3 Kompensime 55    55  

A.4 Investime 400     400 

 Shuma 2021 42 158 30 362 6 150 5 191 55 400 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 

Sigurim
e 

 
Operati

ve 

Transfe
rime 

kapital
e 

A.1 Paga e sigurime 38028 31 788 6 240    

A.2 Shpenzime operative 5 322   5 322   

A.3 Kompensime 130    130  
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A.4 Investime 400     400 

 Shuma 2022 43880 
31 788 6 240 

5 322 130 400 

Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2020 - Dhjetor 2022 

g) Përgatiti dhe 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


