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FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE 
 

 

Programi 04220: 

 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi 

dhe mbrojtja e konsumatorëve 
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Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes 

vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e 

financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të 

burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe 

komunikimin me publikun. 

P04220 Shërbimet 

bujqësore, 

inspektimi, ushqimi 

dhe mbrojtja e 

konsumatorëve 

• Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një 

sistemi informacioni mbi bazë parcele për 

tokën bujqësore, që të përmbajë informacion 

për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe 

pronësinë e parcelave. 

• Informacion i përgjithshëm , 

dokumentacion teknik dhe statistika për 

çështjet dhe shërbimet bujqësore. 

• Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e 

të kategorive të tjera të resurseve. 

• Organizim ose mbështetje e shërbimeve për 
blegtorinë. 

• Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe 

gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim 

racional të peshkut dhe kafshëve të egra; 

mbikqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujra 

të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të 

peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe 

liçensave të gjuetisë. 

• Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të 

granteve për bujqësinë dhe zhvillimin rural. 
• Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. 
• Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e 

deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së 
tokes. 
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Qëllimi i politikës  
 Objektivat 

Specifik  
 Treguesi/Indikatori  Situata  2019 

 Situata e synuar 
2020  

 Situata e synuar 
2021  

 Situata e synuar 
2022  

 Situata e synuar 
2023  

Mbështetja për 
përmirësimin e cilësisë 
së jetës dhe nxitjen e 
shumëllojshmërisë së 
veprimtarive bujqësore 
dhe ekonomike në 
zonat rurale në nivelin e 
fermës dhe të 
ndërmarrjeve të vogla 
dhe të mesme.                        
 
Mbështetja për 
menaxhimin e tokës 
dhe përmirësimin e saj 
nëpërmjet projekteve, 
që fuqizojnë përdorimin 
e qëndrueshëm të 
tokave bujqesore si dhe 
të kategorive të 
resurseve të tjera                             
 
Mbështetja për 
përmirësimin e 
konkurrueshmërisë së 
bujqësisë dhe të 
industrisë 
agroushqimore me 
masa të ndryshme 
investuese nëpërmjet 

O1.  Krijimi i 
sistemit te 
informacionit      
per administrimin, 
perdorimin  e 
tokes  mbeshtetur 
ne teknologji 
bashkekohore. 
Plotesimi i 
dokumentacioneve 
perkatese te 
pronesive private 

Regjistri kadastral 
sipas fshatrave per 
te gjithe territorin e 
bashkise ,manual 
dhe elektronik, 
numer 

32 20 18 10 0 

Nr.i plan rilevimeve 
te parcelave 
bujqësore sipas 
VKM 994 

295 250 270 300 315 

O2.   Krijimi i 
databazës së 
informacionit 
bujqesor.  Krijimi i 
struktures 
keshillimit 
bujqesore  

Rregjistrimi i njesive  
bujqesore; Krijimi i 
modeleve te reja ne 
aplikimin e 
teknologjive . 

Vazhdimësi e 
perditesimit  i 
regjistrit bujqesore; 
Promovimi i 
teknologjive te 
reja; Permiresim i 
organizimit te 
njesive bujqesore 
ne SH.B.B. 
Bashkepunimi i 
njesive bujqesore  
me 
agroperpunues, 
tregtar inputesh 
dhe produktesh 
bujqesore. 

Perditesimi i 
mëtejshëm  i 
regjistrit 
bujqesore; 
Promovimi i 
teknologjive te 
reja; Permiresim i 
organizimit te 
njesive bujqesore 
ne SH.B.B. 
Bashkepunimi i 
njesive bujqesore  
me 
agroperpunues, 
tregtar inputesh 
dhe produktesh 
bujqesore. 

Perditesimi i 
mëtejshëm  i 
regjistrit bujqesore; 
Promovimi i 
teknologjive te 
reja; Permiresim i 
organizimit te 
njesive bujqesore 
ne SH.B.B. 
Bashkepunimi i 
njesive bujqesore  
me 
agroperpunues, 
tregtar inputesh 
dhe produktesh 
bujqesore. 

Perditesimi i 
mëtejshëm  i 
regjistrit 
bujqesore; 
Promovimi i 
teknologjive te 
reja; Permiresim i 
organizimit te 
njesive bujqesore 
ne SH.B.B. 
Bashkepunimi i 
njesive bujqesore  
me 
agroperpunues, 
tregtar inputesh 
dhe produktesh 
bujqesore. 

Perditesimi i 
mëtejshëm  i 
regjistrit 
bujqesore; 
Promovimi i 
teknologjive te 
reja; Permiresim i 
organizimit te 
njesive bujqesore 
ne SH.B.B. 
Bashkepunimi i 
njesive bujqesore  
me 
agroperpunues, 
tregtar inputesh 
dhe produktesh 
bujqesore. 
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projekteve.   
Administrimi dhe 
mbrojtja e tokave 
bujqesore  e te 
kategorive te tjera te 
resurseve.                  
 
Nxitja, përmes 
financimit dhe 
këshillimit bujqësor të 
organizatave, 
shoqatave dhe 
kooperativave të 
prodhuesve bujqësore 
dhe ato të përpunimit e 
tregtimit të produkteve 
bujqësore dhe 
ushqimore, të ngritura 
në baza vullnetare.         
 
Krijimi dhe administrimi 
i sistemit vendor të 
informacionit dhe 
këshillimit bujqësor dhe 
rural,                                
 
Krijimi dhe administrimi 
i skemave vendore te 
granteve per zhvillimin 
rural te financuara nga 
buxheti lokal dhe /ose 
me bashkefinancim nga  
te trete 

O3.     Perthithja e 
granteve  nga 
programet per 
zhvillimin e 
bujqesise dhe te 
zhvillimit rural 

Nr. i përfituesve 
individual dhe  
agroperpunes nga  
programet e 
mbështetjes nga 
donatorët për 
promovimin dhe 
bashkëpunimin në 
fushën e bujqësisë 
dhe zhvillimit rural;  
(Programi i 
mbeshtetjes së 
qeverise shqiptare; 
SARED, IPARD,GIZ, 
Programi i 
permiresimit te 
ujitjes) 

95 64 64 64 64 

O4.Trajtimi 
veterinar i 
kafsheve te 
rruges. Ngritja dhe 
funksionimi i 
strehezes per 
kafshet e rruges. 

Qente në rrugë qe 
perfitojne sherbime 
dhe trajtohen.                 
Ekzistenca dhe 
funksionimi i një 
strehëze për qent e 
rrugës. Ndryshimi në 
% kundrejt vitit të 
kaluar 

32% -11% 50% 3% 3% 
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Të dhënat e programit / Vitet 2019 2020 2021 2022 2023 

Regjistri kadastral sipas fshatrave 

per te gjithe territorin e bashkise 

,manual dhe elektronik 

32 20 18 10 0 

Nr. i përfituesve individual dhe  

agroperpunes nga  programet e 

mbështetjes nga donatorët për 

promovimin dhe bashkëpunimin 

në fushën e bujqësisë dhe 

zhvillimit rural;  (Programi i 

mbeshtetjes së qeverise shqiptare; 

SARED, IPARD,GIZ, Programi i 

permiresimit te ujitjes) 

95 64 64 64 64 

Nr i qenve në rrugë qe perfitojne 

sherbime dhe trajtohen.                 

Ekzistenca dhe funksionimi i një 

strehëze për qent e rrugës. 

225 200 300 310 320 



6  

Projekte të rëndësishme  

Kodi projektit 
Titulli dhe pershkrim i shkurter 

i projektit 

Buxheti 
2021 në 

mijë 
lekë 

Buxheti 
2022 në 

mijë lekë 

Buxheti 
2023 në 

mijë lekë 

P04220.O1.A1 

Krijimi i kadastres bujqesore 
dhe arshives se saj dhe futja 
ne sistem e zonave te 
parilevuara 

 904 904 

P04220.O1.A2 
Mbeshtetja e regjistrimit te 
pronave  

   

P04220.O2.A1 Krijimi i informacionit bujqesor    

P04220.O2.A2 
Sigurimi i mbeshtetjes se 
fermereve per agroindustrine, 
treg dhe marketing 

   

P04220.O2.A3 
Promovimi dhe krijimi i SHBB 
ose grupeve prodhuese e 
tregtuese 

   

P04220.O2.A4 
Promovim produktesh bujqesore 
dhe blegtorale nepermjet 
panaireve 

   

P04220.O3.A1 
Promovim dhe asistence teknike 
ne hartim projekte, plan biznese 
per perthithje te granteve. 

   

P04220.O4.A1 Trajtimi i qenve të rrugës. 1924 1020 1020 

 
Informacion financiar 

Vitet Viti 
2018 

Viti 
2019 

Viti 
2020 

Viti 
2021 

Viti 
2022 

Viti 
2023 

Tavani i përgjithshëm i 
programit 

   
               

1,924  
               

1,924  
               

1,924  
Shpenzimet bruto                  

580  
               

1,656  
               
2,444  

               
1,924  

               
1,924  

               
1,924  

Të ardhurat e programit                  
109  

                 
219  

                 
616  

                 
848  

                 
910  

                 
970  

Shpenzimet neto                  
471  

               
1,437  

               
1,828  

               
1,076  

               
1,014  

                 
954  

Pagat dhe sigurimet 
shoqërore 

                       

-    
                    

-    
                    

-    
Investimet kapitale                        

-    
                    

-    
                    

-    
 
 

Komente 

Programi 04220: Sherbimet bujqesore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e 

konsumatoreve, ka si burim financimi vetem te ardhurat. Shpenzimet korente zene 100% te 

shpenzimeve per vitet 2021, 2022, 2023. Pagat dhe sigurimet shoqerore zene 0% per vitet 2021, 

2022, 2023. 



 

7 
 

Nr.1 

P4220.O1.A1 

Krijimi i kadastres bujqësore dhe arshivës së saj 
dhe futja në sistem te zonave te parilevuara 

 

Funksioni:04: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe 
gjuetia 
N/funksioni 042: Shërbimet bujqësore, 

inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja ndaj 
konsumatorëve 
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore, 

inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e 
konsumatorëve 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Bazuar në ligjin  nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 27, Funksionet e bashkive në fushën e 

bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, parashikohet që “Bashkitë janë 
përgjegjëse për kryerjen e  funksioneve te veta” , të tilla si: Administrimin e sistemit të informacionit dhe kadastrës së 
tokave bujqësore, Drejtoria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP  

a) Përgjigjet për menaxhimin dhe mbrojtjen e tokës bujqësore, në pronësi shtetërore dhe në pronësi private, si dhe të 
kategorive të resurseve të tjera, të përcaktuara në nenin 11 të ligjit 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionimin 
e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar, për të gjithë territorin në juridiksion të komunës 

dhe/ose bashkisë. 
 b) Mban dhe ruan, me inventarizim, dokumentacionin kadastral ekzistues në ish komunat, njësi administrative te reja 
te bashkise, që ka për objekt kategoritë e resurseve në juridiksion të saj.  

c) Përgjigjet për grumbullimin dhe sistemimin e dokumentacionit të ri kadastral për tokën bujqësore dhe të kategorive 
të resurseve të tjera që me ligj janë transferuar në përdorim/pronësi të bashkisë, sipas burimeve të informacionit të 
përcaktuara në pikat 5, 6, dhe 7, të kreut III të këtij vendimi.  

d) Bazuar në dokumentacionin kadastral ekzistues dhe dokumentacionin e ri kadastral, që grumbullohet dhe sistemohet, 
plotëson “Regjistrin e tokës bujqësore dhe të disa kategorive të tjera të resurseve”, të miratuar me urdhrin e përbashkët, 
nr.107, datë 27.3.2009 të Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe të Ministrit të Brendshëm. 

Deri tani eshte punuar ne krijimin dhe plotesimin e regjistrit kadastral ne masen 65 % dhe do vazhdohet me plotesimin  
dhe perditesimin.  

ii. Synimi i projektit  

Administrimi i sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit   

1. Krijimi i regjistrit të familjeve përfituese sipas ligjit 7501, datë 19.07 1991;dhe 8053, datë 21.12.1995. 
2. Sigurimi i hartave, librave të ngastrave, formulareve 01, etj.  
3. Regjistrim KK e KU në të gjithë Bashkinë 

4. Sigurimi i projekteve dhe studimeve të ndryshme mbi infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit.  
5. Përditësimi i të dhënave në regjistrin e pronave  bujqësore. 

b) Rezultatet që prisni  

1. Rregjistri i familjeve përfituese, sipas ligjit 7501,  i përfunduar. 
2. Rregjistri i pronave bujqësore në gjithë territorin sipas zërave kadastral i plotësuar 

3. Regjistrim KK e KU ne territor 
4. Sistem elektronik i përditesimit  të  rregjistrit të pronave bujqësore.  

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

• Drejtoria e Bujqësisë,Zvillimit Rural dhe Trajtimit te 
AMTP   

• D.A.M.T. i Këshillit të Qarkut SHkodër 

• Q.T.T.B. Fushë-Krujë 

• ASHK.  Shkodër 

  
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë  

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operati

ve 

Transferime 
kapit

ale 

A
.1 

Sigurimi i hartave, librave te ngastrave, 
formulareve 01,regjistrim KK e KU etj.    

      

A
.2 

Përditësimi i të dhënave në regjistrin 

elektronik të pronavete familjeve  
bujqësore. 
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 Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet  2022 
Totali 
(mijë  
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operat
ive 

Transfer
ime 

kapitale 

A
.1 

Sigurimi i hartave, librave te ngastrave, 
formulareve 01,regjistrim KK e KU etj.    

904   904   

A
.2 

Përditësimi i të dhënave në regjistrin 
elektronik të pronave te familjeve 
bujqësore. 

      

 Shuma 904   904   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

Totali 

(mijë  
lekë)) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Siguri
me 

 

Operati
ve 

Transfer
ime 

kapitale 

A
.1 

Sigurimi i hartave, librave te ngastrave, 
formulareve 01,regjistrim KK e KU etj.    

904   904   

A

.2 

Përditësimi i të dhënave në regjistrin 

elektronik të pronave te familjeve 
bujqësore. 

      

 Shuma 904   904   

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

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të 
AMTP. 

Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër.  
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Nr.2 
P04220.O1.A2 

Mbështetja e regjistrimit të pronave. 

 
Funksioni: 04: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 
N/funksioni 042: Shërbimet bujqësore, inspektimi, 

ushqimi dhe mbrojtja ndaj konsumatorëve 
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore, 
inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e 

konsumatorëve 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Procesi i regjistrimit të tokave bujqësore  të cilat janë shpërndarë me ligjin 7501 “Për Tokën”, i ndryshuar është një 
proces i cili vijon deri ne regjistrimin përfundimtar të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi. 
 

Bazuar; VKM 994/2015 ´Për procedurëne regjistrimit të akteve të marrjes të tokës në pronësi” i ndryshuar me VKM me 
nr. 320 datë 27.04.2016,Ligjit nr 111/2018 “Për Kadastrën”, Ligjit nr 20/2020  “Për përfundimin e proceseve kalimtare 
të pronësisë në Republikën e Shqipërisë , për regjistrimin e pasurive të paluajtshme, janë përcaktuar rregullat e 

hollësishme të bashkërendimit të punës ndërmjet Njësive të qeverisjes vendore dhe zyrave te rregjistrimit të pasurive 
të paluajtshme, për efekt të lëshimit të çertifikatës së pronësisë bazuar në AMTP. 
 

 
Në nivel Bashkie çertifikimi i pasurive të paluajtshme (tokë bujqësore bazuar në AMTP) është në nivelet e 40-50 %, kjo 
ka ardhur si rezultat i gabimeve materiale në dokumentacione kadastrale, AMTP, dhe posedimeve aktuale të pasurive.  

Njësia e qeverisjes vendore ka detyrimin për hartimin e plan rilevimeve në rastet kur është e nevojshme, saktësimin e 
tyre si dhe relatimin e çështjeve të ndryshme në përputhje me kopetencat që japin ligjet e sipër cituara .  
Qe nga viti 2016 Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP ne funksion te zbatimit te VKM nr 994/2015 

ka perpunuar dhe percjelle 3886 aplikime/praktika per regjistrim te tokes bujqesore . Gjithashtu, ne mbeshtetje te 
regjistrimit te pronave jane saktesuar ne terren planvendosjet e 735 pasurive bujqesore. 
Detyrat e grupit të punës: 

 
1. Përcjelle dokumentacioni bazuar ne VKM 994/2015 
2. Hartimi i plan rilevimeve te prones bujqesore; 

3. Saktësim i plan rilevimeve 
4. Relacioni sqarues mbi faktet sipas kopetencave ligjore 

Dërgimi i materialit të miratuar pranë ASHK- Shkodër 

ii. Synimi i projektit  

Përfundimi i procesit të çertifikimit për të gjithë përfituesit ligjor në territorin e Bashkisë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Hartimi i plan rilevimeve të pronës bujqësore 
2. Saktësimi i plan rilevimeve të pronësisë bujqësore sipas faktit 
3. Zbatimi i procedurave për Çertifikimin e AMTP 

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

 
 

Çertifikimi i parcelave të tokës bujqësore dhënë me AMTP 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me projektin dhe që 
ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do 
të kontribuojë për këtë projekt, financiarisht, etj.) 

• Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit  te 
AMTP  pranë Bashkisë së Shkodrës 

• NJ.A. 

• Kryesitë e fshatrave 

• Institucionet si ASHK, DAMT 

  Bashkia  Shkodër  

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali 

(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapitale 

A
. 

Hartimi dhe saktësim i plan rilevimeve të 
pronësisë bujqësore  

      

 Shuma       
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f) Periudha e zbatimit 

Janar 2021-Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit  të 

AMTP   
Institucioni likujdues : Bashkia Shkodër. 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

Totali 

(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 

Sigurime 

 

Operati
ve 

Transferi
me 

kapit
ale 

A

. 

Hartimi dhe saktësimi i plan rilevimeve të 

pronësisë bujqësore  
      

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit 
 
Janar 2022-Dhjetor 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit  të 
AMTP   

Institucioni likujdues : Bashkia Shkodër.  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 
Totali 
(mijë  

lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 
Siguri

me 

 
Operati

ve 

Transferi
me 

kapitale 

A
. 

Hartimi  dhe saktesimi i plan rilevimeve të 
pronësisë bujqësore  

      

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit 

 
Janar 2023-Dhjetor 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit  të 
AMTP   
Institucioni likujdues : Bashkia Shkodër.  
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Nr. 3 
P04220.O2.A1 
Krijimi i informacionit 

bujqësor 

Funksioni:04: Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia 
N/funksioni 0422: Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi 
dhe mbrojtja ndaj konsumatorëve 

Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, 
siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Shtrirja e re territoriale e bashkisë Shkodër, kërkon ndërtimin, standartizimin, plotësimin, përditësimin dhe mirëmbajtjen 
e sistemit informacionit të të dhënave bujqësore dhe blegtorale për gjithë territorin rural të saj. Aktualisht  nuk zotërojmë  

një  sistem përmbledhës të dhënash në nivel bashkie të re. Të  dhënat ekzistuese (nga ish komunat) të cilat  në disa 
raste nuk ekzistojnë dhe në disa raste të tjera janë me mangësi të theksuara, duhen plotësuar, harmonizuar  dhe 
përditësuar në nivelin territorial të bashkisë së re. Nga ana e Drejtorise cdo vit merren te dhena nga Njesite 

administrative per strukturen e mbjelljeve,sasine e prodhimit ,  mbareshtrimin e kafsheve dhe mekaniken bujqesore. 

ii. Synimi i projektit  

Ndërtimi i një sistemi të ri, përmbledhës, të plotësuar, të përditësuar, në nivel bashkie,në shërbim të administratës dhe 

popullatës  së njësive administrative (10).  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Grumbullim të dhënash ekzistuese 

2. Standartizim i sistemit të informacionit 
3. Plotësim/ Përditësim të te dhënave 
4. Administrim/Mirëmbajtje të sistemit të të dhënave. 

b) Rezultatet që prisni  

Një sistem modern, të strandartizuar dhe lehtësisht i aksesueshëm.  

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

Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe 

trajtimit të AMTP, Njësitë Administrative të 
bashkisë Shkodër, grupet e interesit, fermerët, 
etj 

Bashkia Shkodër  

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 

2021 

Totali  

(mijë  lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigur
ime 

 

Operative Transferime 
kapit

ale 

A.1 
Mbledhje e 

informacionit bujqësor 
      

 Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2022 

Totali  
(mijë  lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigur

ime 

 
Operative Transferime 

kapit

ale 

A.1 
Mbledhje e 
informacionit bujqësor 

      

 Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2023 

Totali  
(mijë  lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigur
ime 

 
Operative 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 
Mbledhje e  informacionit 
bujqësor 

      

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon 

 
Janar 2021- Dhjetor 2023 
  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural  dhe Trajtimit të AMTP. 
Institucioni likujdues : Bashkia Shkodër.  
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Nr. 4 
P04220.O2.A2 
Sigurimi i mbështetjes së fermerëve për 

agroindustrinë, treg dhe marketing. 

 

Funksioni: 04: Bujqësia , pyjet, peshkimi  dhe 
gjuetia 
N/funksioni 042: Shërbimet bujqësore, inspektimi, 

ushqimi dhe mbrojtja ndaj konsumatorëve 
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore, 
inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e 

konsumatorëve 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Ndërtimi i strukturës për shërbimin këshillimor dhe informacionin bujqësor 

i. Situata  

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP, aktualisht ofron  shërbimin këshillimor i cila mbulohet nga 

inspektoret e drejtorise prane Njesive administrative.Sherbimi keshillimor u ofrohet fermereve sipas kerkesave nga 
inspektoret per mbjelljet sezonale, sherbimet fitosanitare, mbrojtjen e bimeve , informacione per tregtimin e produkteve, 
trainime nga organizatadhe institucione  etj. Numri i keshillimeve te fermereve varion nga sezoni, problematikat e 

ndryshme si dhe kerkesat e vete fermereve.  
Cdo vit mesatarisht nga ana e specialisteve te bujqesise keshillohen per ceshtje te ndryshme rreth 1500 fermere.  

ii. Synimi i projektit  

Keshillimi i fermereve me qellim rritjen e prodhimit dhe cilesine.Orientimi drejt nevojave te tregut 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Këshillim bujqësor mbi mbjelljet  

2. Trajnime të ndryshme që ofrohen nga organizata dhe institucione mbi zhvillimin bujqësor dhe blegtoral. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritje e prodhimit dhe e cilësisë të produkteve bujqësore dhe blegtorale  

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

Bashkia Shkodër, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe 
Trajtimit të AMTP, fermerë dhe grupe fermerësh, organizata 
dhe institucione. 

 Bashkia Shkodër, Organizata, Ministria e Bujqësise 
dhe Zhvillimit Rural. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  

Totali 

(mijë  
lekë)) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 

Siguri
me 

 

Operati
ve 

Transferi
me 

kapita
le 

A
1 

Mbeshtetja e fermereve nepermjet keshillimit bujqesor 
dhe blegtoral . 

 
 

   

 

 Shuma  
 

    

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

  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

 
Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural  dhe Trajtimit të 
AMTP. 

Institucioni likujdues : Bashkia Shkodër.  
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Nr. 5 
P04220.O2.A3 
Promovimi dhe krijimi i SHBB ose grupeve 
prodhuese e tregtuese 

 
Funksioni:04: Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia 
N/funksioni 0420: Shërbimet bujqësore, inspektimi, 

ushqimi dhe mbrojtja ndaj konsumatorëve 
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore, 
inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e 

konsumatorëve 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Krijimi i SHBB, si, të vetmet mundësi për përmirësimin e gjendjes në prodhim, 
teknologji, marketing dhe eksport 

i. Situata  

Tregtimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale është në kushtë të papranueshme. Njëkohësisht edhe shitja informale 
e produkteve, ndikon negativisht në konkurueshmëri. Situata është  e ngjashme edhe në lidhjë me standartet e dobëta, 

mungesës së markave, kushteve të ruajtjes dhe ambalazhimit. Nga ana tjetër copezimi i fermave dhe mos organizimi 
në shoqëri prodhuese, bën që fermerët të dalin në treg me sasi të vogla të prodhimi. Mangësi tjetër është edhe mungesa 
e kontrollit te produkteve dhe cilësisë së tyre.  

ii. Synimi i projektit  

Krijimin e SHBB, në fushat e prodhimit bujqësor, blegtoral, agropërpunues dhe tregtar. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Takime informuese, me fermerë dhe grupe prodhuese, mbi ligjshmërinë e krijimit të SHBB. 
2. Takime promovuese mbi domosdoshmërinë e krijimit te SHBB, rolin e tyre, ndikimin në prodhim, marketing dhe 

shitje-blerje inputesh. 

b) Rezultatet që prisni  

Fermerë dhe grupe fermerësh të informuar mbi domosdoshmërinë e krjimit të SHBB 

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

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të 
AMTP, fermerë dhe grupe fermerësh.  

 Bashkia Shkodër  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  
Totali (mijë  
lekë)) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime 

kapital
e 

A.1   
 

    

 Shuma  
 

    

f) Periudha e zbatimit  
 
Janar 2021-Dhjetor 2023  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër.  
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Nr. 6 
P04220.O2.A4 
Promovim produktesh bujqësore dhe 
blegtorale nëpërmjet panaireve. 

 
Funksioni: 04: Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia 
N/funksioni 0420: Shërbimet bujqësore, inspektimi, 

ushqimi dhe mbrojtja ndaj konsumatorëve 
 
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore, 

inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e 
konsumatorëve 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Hyrja në treg është relativisht e hapur, megjithatë mungesa e hyrjes në skemat e kreditimit kufizon në shkallë të 

konsiderueshme investimet ; kjo bëhet me komplekse nga infrastrukutura e dobët dhe veçanërisht rrugët rurale.  
Rreth 50% e tregut dominohet nga importet duke bërë prezente një konkurencë mjaft të fortë ndaj produkteve lokale . 
Tregjet ekzistojnë, megjithatë ata shpesh janë ngritur në mënyrë informale dhe nuk mirëmbahen. Fermerët shpesh nuk 

kanë akses në treg, për arsye të sasive të kufizuara që ata prodhojnë dhe mungesës së afërsisë se tregjeve me 
prodhimin e tyre. 
Tregjet janë dominuar nga tregtarët e mëdhenj dhe të vegjël dhe mungon informacioni mbi çmimet, veçanërisht për 

fermerët duke dobësuar pozicionin e tyre në treg. Bashkia Shkoder tashme ka krijuar traditen e promovimit te produkteve 
dhe prodhuesve nepermjet organizimit te panaireve te ndryshme me qellim promovimin dhe mbeshtetjen e prodhuesve. 
Keto panaire jane zhvilluar ne periudha te ndryshme te vitit duke bere te njohur produktet sezonale dhe karakteristike 

sipas zonave te ndryshme te territorit. 

ii. Synimi i projektit  

Promovimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale  lokale me qëllim mbështetjen e fermerëve me anë te panaireve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Evidentim dhe promovimi i produkteve tipike të zonave të ndryshme në Bashkinë Shkodër. 
2. Evidentimi dhe mbështetje të prodhuesve të produkteve tipike bujqësore dhe blegtorale. 
3. Evidentimi dhe promovimi i prodhuesve të produkteve Bio të zonës. 

4. Organizimi i panaireve bujqësore dhe blegtorale me prodhime tipike të zonave të ndryshme të Bashkisë Shkodër 

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e prodhimit bujqësor me qëllim rritjen e të ardhurave të fermerëve, përmirësimin e cilësisë së jetesës  së tyre.  

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

Ferma  të ndryshme të destinuara për treg 

Agropërpunues, etj 
Drejtoria e Bujqësise, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të  
AMTP, Drejtoria e Përmirësimit të Klimës së Biznesit, 

Nj.A.  Bashkia Shkodër. 

 Bashkia Shkodër 
  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  
Totali  

(mijë  lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.4 Organizimi i panairit  
 

    

 Shuma  
 

    

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 

 
Janar 2021 – Dhjetor 2023  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP, 
Bashkia Shkodër. 
Institucioni likujdues : Bashkia Shkodër.  
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Nr. 7 

P04220.O3.A1 
Promovim dhe asistencë teknike në 

hartim e projekte, plan biznese për 
përthithjen e granteve. 

 

Funksioni: 04: Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia 
N/funksioni 0420: Shërbimet bujqësore, inspektimi, 
ushqimi dhe mbrojtja ndaj konsumatorëve 

Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore, 
inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e 
konsumatorëve 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Promovimi i  skemave që mundësojnë  thithjen e investimeve dhe administrmin e 
tyre, nëpërmjet skemave mbështetëse.  

i. Situata  

Fermerët dhe grupet e fermerëve kanë njohuri të mangëta, mbi ekzistencën e projekteve/skemave mbështetëse, në 
fushat e zhvillimit rural dhe bujqësor. Gjithashtu ata kanë njohuri të pakta në procedurat e përgatitjes së aplikimeve, në 
kuadrin e projekteve të ndryshme mbështetëse. Mungesa e dokumentacionit të plotë të pronës, del si pengesë në 

përfitimin e granteve dhe shtrirjen e investimeve të mëdha. 
Megjithëse sektori i bujqësisë dhe blegtoral është shumë premtues dhe fitimprurës, situatës aktuale financiare, i shtohet 
edhe mungesa e skemave dhe fondeve mbështetëse si nga pushteti lokal, qëndror, apo  dhe gjëndja  e vështirë 

ekonomike e aplikuesve. Kështu përgjatë 3 viteve nga ana e strukturës së Drejtorisë së Bujqësisë janë kryer takime 
informuese me fermerë dhe grupe fermerësh si dhe janë mbështetur në aplikime, plotësim dokumentacioni dhe orientim 
për aplikime më shume se 200 fermerë. 

ii. Synimi i projektit  

Shtrirja e informacionit pranë grupeve të interesit mbi ekzistencën e projekteve/ skemave të ndryshme mbështetëse në 
fushën e bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. 
Nxitja e donatorëve në mbështetjen me fonde të skemave të ndërtuara nga pushteti lokal. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Takime informuese me drejtues të njësisve administrative, fermerë dhe grupe fermerësh mbi mundësitë e 

përfshirjes në  projektet e pakta që veprojnë në rajon. 
2. Takime trajnuese me qëllim mbështetjen e fermerëve dhe grupeve të fermerëve mbi metodologjitë e 

përgatitjes së aplikimeve dhe plan bizneseve. 

3. Krjimi/plotësimi  i bazës së të dhënave për përshpejtimin e procedurave të rregjistrimit të pronave 
4. Takime me qëllim rritjen e bashkëpunimit me bankat/donatorët e ndryshëm që janë të interesuar  në 

mbështetjen me fonde, të skemave të ndryshme 

b) Rezultatet që prisni  

Shpërndarje të informacionit dhe prekje të pjesës më të madhe të fermerëve të Bashkisë Shkodër. 
Disa skema, të vogla, mbështetëse, me burim fondesh të ndryshme. 
Praktika të testuara dhe miratuara, si fillim i një procesi afatgjatë, drejtuar nga Bashkia Shkodër. 

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

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të 
AMTP, fermerë dhe grupe fermerësh, banka, agjensi 
financiare, donatorë të ndryshëm. 

  
Bashkia Shkodër, banka/ agjensi financiare, donatorë të 
ndryshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 

Sigurime 

 

Operative 

Transferi

me 
kapitale 

A.1   
 

    

f) Periudha e zbatimit 
 

Janar 2021-Dhjetor 2023 
  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP 
Institucioni likujdues : Bashkia Shkodër.  
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Nr.8 
P04220.O4.A1. 

Trajtimi i qenve të rrugës. 

 
Funksioni: 04: Bujqësia , pyjet, 

peshkimi dhe gjuetia 
N/funksioni 0420: Shërbimet bujqësore, 
inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja ndaj 

konsumatorëve 
Llojet e programit 04220: Shërbimet 
bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore 

dhe mbrojtja e konsumatorëve 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Njësisë së Qeverisjes vendore sipas nenit 54 të ligjit nr. 10465: ”Për Shërbimin Veterinar” ndër të tjera i lind detyra të 
kontrollojë dhe të zbatojë kërkesat e këtij ligji për kontrollin e kafshëve të shoqërimit (qenve dhe maceve). Situata në 

Bashkinë Shkodër të kafshëve të rrugës imponon ndërhyrje në trajtimin veterinar të tyre me anë të sterilizimit dhe 
vaksinimit. Bashkia Shkodër ka një program të detajuar që nis me trajtimin veterinar dhe sterilizimin e cdo kafshe. 
Pavarësisht ndërhyrjeve gjatë 3 viteve të fundit ku është bërë kapja dhe transporti, sterilizimi, kastrimi, dehelmitizimi, 

matrikullimi, rregjistrimi si dhe vaksinimi i 609 qenve. Duke parë se numri i këtyre kafshëve është i konsiderueshëm 
është i nevojshëm vazhdimi  për trajtimin e një numri më të madh të tyre prej rreth 300 qenve të tjerë për vitin në 
vazhdim. Gjithashtu, do mundësohet  programi pilot per vendosjen e çipave elektronik për matrikulimin dhe 

gjurmueshmërinë tek qente me pronare dhe regjistrimi i tyre ne nje baze te dhenash elektronike ,bazuar kjo dhe 
ne nenin 12 te ligjit 10465 ”Për Shërbimin Veterinar” .Parashikohet paisja me çip elektronik e 200 qenve me 
pronar.1Sipas kerkeses do te rialokohen fonde pas raportimit te monitorimit te zbatimit te buxhetit 2020 

ii. Synimi i projektit  

Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës sipas ligjit “Për veterinarinë” 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Trajtimi, sterilizimi dhe vaksinimi e matrikulimi në vazhdimësi për qentë e rrugës. Përgjatë 3 viteve të 
sterilizohen më shume se 600 . 
 

b) Rezultatet që prisni  

Sterilizim, vaksinim dhe matrikullim i qenve të rrugës.  

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

Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe trajtimit të AMTP, Njësitë 
Administrative të Bashkisë Shkodër. 

Bashkia Shkodër  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigu
rime 

 
Oper
ative 

Transf
erime 

kapit
ale 

A.1 
Trajtimi i qenve të rrugës KSVL. Vendosje çip 
identifikues qenve me pronare dhe regjistrimi i tyre 
ne nje baze te dhenash 

1,924   1,924   

 Shuma 1,924   1,924   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2022 

Totali 

(mijë  
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Sigu
rime 

 

Oper
ative 

Transf
erime 

kapit
ale 

A.1 Trajtimi i qenve të rrugës 1,020   1020   

 Shuma 1,020   1020   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 
Totali 
(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 
Sigu
rime 

 
Oper
ative 

Tra
nsf
eri

me 

kapitale 

A.1 Trajtimi i qenve të rrugës 1,020   1020   

 
1 Kërkesa të Këshillit Bashkiak, propozuar në mbledhjen e Komisionit te shendetesise, veterinarise dhe 

mbrojtjes se konsumatorit, ne kuader te shqyrtimit te projektbuxhetit te vitit 2021 dhe PBA 2021-2023. 
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 Shuma 1,020   1020   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
 

Janar 2021- Dhjetor 2023 
  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: 
 

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural  dhe 
Trajtimit të AMTP. 
Institucioni likujdues : Bashkia Shkodër.  

 



Shtojca nr. 1

Emërtimi i Programit Buxhetor
Kodi i Programit
Programi Buxhetor Afatmesëm

Qëllimet e Politikës së Programit
2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithe territorin 
e bashkise ,manual dhe elektronik. 20 18 10 0

Nr.i plan rilevimeve te parcelave bujqësore per Nj A 
dhe fshatrave ne fuksion te  plotesimit me AMTP 250 270 300 315

Nr. I perfituesve individual dhe agroperpunues nga 
programet e mbeshtetjes nga donatoret per promovimin 
dhe bashkepunimin ne fushen e bujqesise dhe zhvillimit 
rural

64 64 64 64

Qente ne rruge qe perfitojne sherbime dhe 
trajtohen.Ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar -11% 50% 3% 3%

Objektivi 1 i Politikës së Programit

Numer fshatrash te hedhura ne regjistrin kadastral 20 18 10 0

Nr. Plan rilevime te parcelave bujqesore ne funksion te 
plotesimit te AMTP-ve 250 270 300 315

Produkti 1

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 20 18 10 0

Kosto totale (në mijë lekë) 1,424 0 904 904

Kosto për njësi (në mijë lekë) 71 0 90 0

Ndryshimi në % i Sasisë  … -10.0% -44.4% -100.0%

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

Ndryshimi në % i kostos për njësi … -100.0% #DIV/0! -100.0%

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 1,424 0 904 904

Kapitulli 01

Kapitulli 05 1,424 0 904 904

Kapitulli 06

603. Subvencionet 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Ky program lidhet me Shërbimet bujqësore, inspektimin, ushqimin dhe mbrojtjen e konsumatorëve

Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së 
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

 Krijimi i sistemit te informacionit      per administrimin, perdorimin  e tokes  mbeshtetur ne 
Treguesit e Performancës për Objektivin 1

Produktet për Objektivin 1

Shpenzimet Korrente
Kadastra bujqesore dhe arshiva e saj ; mbeshtetja e regjistritrimit te pronave 

VKM 994/2015

Numer regjistra bujqesor, 

Përshkrimi i Programit

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
04220

2021 - 2023

1



Shtojca nr. 1

Emërtimi i Programit Buxhetor
Kodi i Programit
Programi Buxhetor Afatmesëm

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
04220

2021 - 2023

Kapitulli 06

604. Transferta të brendshme 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitull 06

605. Transferta të jashtme 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

606. Transferta për familjet dhe individët 0 0 0 0

Kapitulli 01
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative 
Kapitale nuk ka
Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 1 1,424 0 904 904

Kontroll 0 0 0 0

Produkti 2

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 250 270 300 315

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë) 0 0 0 0

Ndryshimi në % i Sasisë  … 8.0% 11.1% 5.0%

Ndryshimi në % i kostos totale  … #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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

Kosto totale e produktit 2 0 0 0 0

Kontroll 0 0 0 0

Objektivi 2 i Politikës së Programit

Nr. I perfituesve individual dhe agroperpunues nga 
programet e mbeshtetjes nga donatoret per promovimin 
dhe bashkepunimin ne fushen e bujqesise dhe zhvillimit 
rural

64 64 64 64

Produkti 1

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 64 64 64 64

Kosto totale (në mijë lekë) 0 0 0 0

Kosto për njësi (në mijë lekë) 0 0 0 0

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

Ndryshimi në % i kostos totale  … #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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

Kosto totale e produktit 1 0 0 0 0

Kontroll 0 0 0 0

Objektivi 4 i Politikës së Programit

Nr. aplikues mbeshtetur per aplikime.

Trajtimi veterinar i kafsheve te rruges.

Treguesit e Performancës për Objektivin 4

Promovim dhe asistence teknike ne hartim projekte, plan biznese per perthitje te granteve. 

Kadastra bujqesore dhe arshiva e saj ; mbeshtetja e regjistritrimit te pronave 

VKM 994/2015

Numer plan rilevimesh

Perthithja e granteve nga programet per zhvillimin e bujqesise dhe zhvillimit rural.

Treguesit e Performancës për Objektivin 1

Produktet për Objektivin 3

Shpenzimet Korrente

2



Shtojca nr. 1

Emërtimi i Programit Buxhetor
Kodi i Programit
Programi Buxhetor Afatmesëm

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
04220

2021 - 2023
Qente ne rruge qe perfitojne sherbime dhe 
trajtohen.Ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar -11% 50% 3% 3%

Produkti 1

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 200 300 310 320

Kosto totale (në mijë lekë) 1,020 1,924 1,020 1,020

Kosto për njësi (në mijë lekë) 5 6 3 3

Ndryshimi në % i Sasisë  … 50.0% 3.3% 3.2%

Ndryshimi në % i kostos totale  … 88.6% -47.0% 0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi … 25.8% -48.7% -3.1%

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 1,020 1,924 1,020 1,020

Kapitulli 01

Kapitulli 05 1,020 1,924 1,020 1,020

Kapitulli 06

603. Subvencionet 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

604. Transferta të brendshme 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitull 06

605. Transferta të jashtme 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

606. Transferta për familjet dhe individët 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 1 1,020 1,924 1,020 1,020

Kontroll 0 0 0 0

Totali i shpenzimeve të Programit sipas 
produkteve***** 2,444 1,924 1,924 1,924

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Shpenzimet Kapitale   nuk ka

Nr. Trajtime te qenve te rruges

Produktet për Objektivin 4

Shpenzimet Korrente
Qente e rruges qe perfitojne sherbime dhe trajtohen.

3



Shtojca nr. 1

Emërtimi i Programit Buxhetor
Kodi i Programit
Programi Buxhetor Afatmesëm

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
04220

2021 - 2023
Totali i shpenzimeve të Programit sipas 
artikujve***** 2,444 1,924 1,924 1,924

600. Pagat 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

602. Mallrat dhe shërbimet 2,444 1,924 1,924 1,924

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 2,444 1,924 1,924 1,924

Kapitulli 06 0 0 0 0

603. Subvencionet 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

604. Transferta të brendshme 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

605. Transferta të jashtme 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

606. Transferta për familjet dhe individët 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

230. Aktivet e patrupëzuara 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitulli 02 0 0 0 0

Kapitulli 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

231. Aktivet e trupëzuara 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitulli 02 0 0 0 0

Kapitulli 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

Kontroll 0 0 0 0

Emri Emri
Nënshkrimi Nënshkrimi
Data Data

Emri
Nenshkrimi
Data

Drejtuesi i 
Ekipit të 

Menaxhimit të 
Programit

Koordinatori i 
GMS/ Nepunesi 

Autorizues

Kryetari i 
Njësisë së 

Vetëqeverisjes 
Vendore

4


	04220

