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FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE 

 

Programi 04240: Menaxhimi i ujitjes dhe 

kullimit 
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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. 

P04240 Menaxhimi i ujitjes 

dhe kullimit 

• Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit 

të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe 

kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe 

financime për punime të tilla 

• Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e 

infrastruktures së ujitjes dhe kullimit nën 

përgjegjësinë e njësive të vetqeverisjes vendore. 
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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 

Administrimi,shfrytezimi 
dhe mirembajtja e 
infrastruktures se ujitjes 
dhe kullimit 

O1  Permiresimi i 
sistemit te ujitjes 
dhe kullimit. 
Ndërtim ose 
organizim i 
sistemeve të 
kontrollit të 
përmbytjeve, 
sistemeve të 
ujitjes dhe kullimit, 

Fuqizimi i strukturave 

menaxhuese ne funksion 

te ujitjes dhe kullimit te 

tokave bujqesore Nr 

punonjesve: Nr 

automjeteve: 

20; 2 20; 2 20; 2 20; 2 

 

 

20:2 

Nr i shoqatave te 
perdorimit te ujit;  
 

Funksionojnë 0 

shoqata; 

Funksionojnë 9 

shoqata  

 - krijohen dhe 

mbështeten  3  

shoqata të reja te 

perdoruesve të 

ujit. 

 

- Funksionojnë 

12 shoqata  

 - Krijohen dhe 

mbështeten  3  

shoqata të reja te 

perdoruesve te 

ujit. 

 

- Funksionojnë 12 

shoqata  

 - Krijohen dhe 

mbështeten  3  

shoqata të reja te 

perdoruesve te 

ujit; 

 

 

Funksionojnë 12 

shoqata  

 - Krijohen dhe 

mbështeten  3  

shoqata të reja te 

perdoruesve te 

ujit 

Përmirësimi rrjetit 
kullues:- Km kanal 
kullues të pastruar 
kundrejt rrjetit total të 
kanaleve kulluese në 
pronësi të bashkisë (në 
%) -Nr. km kanale 
kullues të mirëmbajtur 
dhe të përmirësuar -  
Sip ha  permiresuar 
kullimi - Rritja e 
sipërfaqes së mbuluar 
me kullim:- Sipërfaqe e 
mbuluar me kullim – 
rritja në % kundrejt vitit 

20%   147. km 

kanale kullues ; 

4282 ha; 24.7%; 

(868)ha 

24%   175 km 

kanale kullues ; 

4420 ha;  0.9% 

(40 ha) 

25%   183 km 

kanale kullues 

;(kryesisht KKIII); 

4530 ha; 2.5% 

(110 ha) 

26%  195 km 

kanale kullues 

;(kryesisht KKIII); 

4640 ha; 2.4% 

(110 ha) 

26%  190 km 

kanale kullues ; 

(kryesisht KKIII) 

4780 Ha;   3% 

(140 ha) 
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të kaluar 

Përmirësimi rrjetit 
ujitës:- Km kanal ujitës 
të pastruar kundrejt 
rrjetit total të kanaleve 
ujitëse në pronësi të 
bashkisë (në %); - 
Sipërfaqe e mbuluar me 
ujitje – ndryshimi në % 
kundrejt vitit të kaluar  -   
Rritja e sip. toke 
bujqesore te kultivuar: 
-          Sip. Toke e 
kultivuar në % kundrejt  
totalit të inventarit të 
tokës bujqësore 

10% (21.7 km 

kanal ujites)   , 

21.9% ( 750 ha 

e ujitur)    76.3% 

e kultivuar 

12% (25 km kanal 

ujites) ,   22% (950 

ha ) ,  77%  ;  

77.2% e kultivuar 

14% (30 km 

kanal ujites) ,    

20% (1050 Ha) , 

78% (78.1% e 

kultivuar) 

16% (35 km kanal 

ujites) ,  12% 

(750 ha) ,  79% 

(79% e kultivuar) 

19% (40 km 

kanal ujites),   5% 

(320 ha) ,  

80%(80.5% e 

kultivuar) 
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Të dhënat e programit / Vitet 
Viti 

2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Viti 

2022 

Viti 

2023 

Nr punonjesve 20 20 20 20 20 

Numri i familjeve përfituese nga 

shërbimi i ujitjes dhe kullimit 
9,835 12,665 14,285 15,490 16,125 

Kanal kullues i pastruar në km 147 175 183 195 190 

Sistemi kullues në km linear 730 730 730 730 730 

Sipërfaqe bujqësore e mbuluar 

me kullim (në ha) 
10,125 12,265 14,095 15,250 15,750 

Sipërfaqe bujqësore e permiresuar 

me kullim (në ha) per vitin 
4,380 4,420 4,530 4,640 4,780 

Buxheti i shpenzuar për 

shërbimin e kullimit në mijë lekë 
47,144 50,945 34,331 33,064 32,758 

Kanal ujitës i pastruar në km 21.7 25 30 35 40 

Sistemi vaditës në km linear 213 213 213 213 213 

Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me 

ujitje (në ha) 
4,170 5,120 6,170 6,920 7,240 

Sipërfaqe e tokës bujqësore në 

ha (fondi bujqësor sipas 

inventarit) 

16,054 16,054 16,054 16,054 16,054 

Sipërfaqe e tokës së kultivuar në 

ha 
12,250 12,390 12,540 12,680 12,930 
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Projekte të rëndësishme  

Kodi 
projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 
projektit 

Buxheti 

2021 
në mijë 

lekë 

Buxheti 

2022 
në mijë 

lekë 

Buxheti 

2023 
në mijë 

lekë 
P04240.O1.A1 Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P 14,768 14,768 14,768 

P04240.O1.A2 
Nxitja e krijimit te Shoqatave te 
perdoruesve te ujit ne çdo Nj.A dhe 
trainimi i tyre 

306 306 0 

P04240.O1.A3 
Studimi i skemave te ujitjes dhe 
kullimit ne 5 Nj.A.    

P04240.O1.A4 
Pastrim kanalesh kulluese dhe ujitese ne 
Nj.A. 

11,929 10,662 10,662 

P04240.O1.A5 Mirembajtje e skemes ujitese 7,328 7,328 7,328 

 
 

 

Informacion financiar në mijë lekë 

Vitet 
Viti 
2018 

Viti 
2019 

Viti 
2020 

Viti 
2021 

Viti 
2022 

Viti 
2023 

Tavani i përgjithshëm 
i programit 

                

34,331  

             

33,064  

             

32,758  
Shpenzimet bruto              

59,216  

             

46,172  

             

38,372  

             

34,331  

             

33,064  

             

32,758  
Të ardhurat e 
programit 

             

49,712  

             

39,310  

             

30,802  

             

33,106  

             

26,734  

             

26,734  
Shpenzimet neto                

9,504  

               

6,862  

               

7,570  

               

1,225  

               

6,330  

               

6,024  
Pagat dhe sigurimet 
shoqërore 

                

13,003  

             

13,003  

             

13,003  
Investimet kapitale       

 

 

Komente 

Programi 04240: Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit ka si burim financimi kryesisht 

transferten e pakushtezuar sektoriale dhe te ardhura te tjera. Pjesen me te madhe te 

shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 62.1% ne vitin 2021, 60.7 % ne 

vitin 2022 dhe 60.3% ne vitin 2023.Ndersa pagat dhe sigurimet shoqerore  zene 37.9% 

ne vitin 2021,  39.3% ne vitin 2022 dhe 39.7% ne vitin 2023. Shpenzimet kapitale 

zene 0%  per te tre vitet. 
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Nr.9 

P04240.O1.A

1 
Menaxhimi dhe funksionimi i 
Drejtorisë    së Shërbimeve 

Bujqësore dhe Pyjore 

 

Funksioni:04: Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia 
N/funksioni 042: Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit 
Llojet e programit 04240: Menaxhimi i Infrastruktuës së 

ujitjes dhe kullimit. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Menaxhimi dhe funksionimi i Drejtorisë  së Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore. 

i. Situata 

 
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 “Bashkitëjanë përgjegjëse për kryerjen 

e këtyre funksioneve, pika1: Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të 
transferuar në pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj”. 
Vendimi i Këshillit të Ministrave, Nr.1108,datë30.12.2015,“Transferimi, nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe 

Administrimit të Ujërave te bashkitë, të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme 
e të paluajtshme të bordeve rajonale të kullimit”, ka  kaluar në administrim të Bashkisë Shkodër, shërbimet për kullimin 
dhe vaditjen, për kanalet dytësore dhe terciare që më përpara ishin në kompetencë të ish Bordit të Kullimit.  Bashkia 

Shkodër me Urdhër të Kryetares së Bashkisë Shkodër  Nr. 14 datë 19/01/2016 ka krijuar Drejtorinë e Shërbimeve 
Bujqësore dhe Pyjore, drejtori që ka një ndër funksionet kryerjen e shërbimeve në këtë fushë. 
 

Për realizimin e këtij shërbimi  përveç strukturës së brëndshme të Bashkisë së Shkodrës, që ndjek politikat vendore, 
harton programin e ndërhyrjes, termat e referencës, përcakton teknikisht standartet, monitoron dhe raporton,  
funksionon edhe Drejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore  me sektorin  e Ujitjes dhe Kullimit e përbërë nga nje 

personel prej  20 punonjës, teknikë dhe punëtorë të cilët kanë detyrë të kryejnë dhe të ndjekin në territor zbatimin e 
punimeve që kryhen për pastrimin e kanaleve ujitëse dhe kulluese.Drejtoria e Sherbimit Bujqesore dhe Pyjor disponon 
, deri tani, 2 eskavatore te fuqive te ndryshme dhe 10 pompa sperkatese per eliminimin e bimesive ne kanale. Fondet 

e parashikuara për periudhën afatmesme për funsionimin e strukturës, si dhe për pastrimin dhe rehabilimin e 
kanaleve kulluese, sipas planit të veprimit,rezultojnë si nëtabelën më poshtë. 
Me kalimin e funksionit të ujitjes dhe kullimit,sipas ligjishmërisë të paraqitur më sipër,duhet të ndërhyhet me pastrime 

dhe riparime sipas nevojës dhe  rast pas rasti ne kanale ujitës dhe kullues në të gjithë territorin e Bashkisë së 
Shkodrës.Ndërhyrja për pastrimin e kanalevë kullues siguron mbajtjen në nivelet optimale të ujrave duke eliminuar si 
dëmtimin e bimeve të mbjellura nga fermerët, ashtu edhe të strukturës së tokës në vetvete. 

 
Ndërhyrja në pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve ujitëse,dhe veprave të artit që sigurojnë mirë funksionimin e 
tyre,është e domosdoshme për të bërë të mundur realizimin e rendimenteve të parashikuara nga fermerët për kulturat 

e ndryshme bujqësore. 
Ndërhyrja në mirëmbajtjen e argjinaturave,përveç mbajtjes nën kontroll të tyre,parashikon dhe mirëmbajtje të pjësëshme 
sipas rregullores së mirëmbajtjes së veprave të mbrojtjes nga lumenjtë. 

Në të tre rastet duhet të ndërhyhet me puntori dhe me mjete të mekanizuara sipas grafikëve që struktura përkatësë do 
parashikojë.  

ii. Synimi i projektit  

Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion  të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

• Evidentimi  në vazhdimësi i problematikave kryesore të sistemit ujitës dhe kullues  

• Hartimi i planeve  të ndërhyrjeve  për  pastrim dhe rehabilitim  Kanaleve Ujitëse dhe Kanaleve Kulluese .  

• Përcaktimi i volumeve të punës në objektet ku do të nderhyhet. 

• Kryerje e punimeve për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse dhe kanaleve kulluese 

b) Rezultatet që prisni  

• Funksionim i mirë i struktures së ujitjes dhe  kullimit  

• Kryerje sipas kërkesave dhe vlerësimit të shërbimit për  pastrim dhe rehabilitim  Kanaleve Ujitese dhe 
Kanaleve Kulluese  

• Ujitja kryhet në kohë dhe me sasinë dhe cilësinë e kërkuar 

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

Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore 

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe 
trajtimit  të AMTP-ve 

 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali (mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurime 

 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.
1 

Paga, kontribute dhe sigurime 
shoqërore 

13,003 11,231 1,772    

A.
2 

Shpenzime për marrje me qera 
mj.transp 

765   765   

A.
3 

Shpenzime lubrifikant 300   300   

A.
4 

Shpenzime pjesë këmbimi 300   300   

A 
5 

Shpenzime për të tretë (internet) 75   75   

A.

6 

Materiale per funksionimin e 

pajisjeve te zyres. 
325   325   

 Shuma 14,768 11,231 1,772 1,765   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.

1 

Paga, kontribute dhe sigurime 

shoqërore 
13,003 11,231 1,772    

A.
2 

Shpenzime operative 1,765   1,765   

 Shuma 14,768 11,231 1,772 1,765   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 
Totali (mijë  

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri

me 

Operative 
Transferime 

Kapit

ale 

        

A.

1 

Paga, kontribute dhe sigurime 

shoqërore 
13,003 11,231 1,772    

A 

2 
Shpenzime operative 1,765   1,765   

 Shuma 14,768 11,231 1,772 1,765   

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 : Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore. 
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Nr.10 

P04240.O1.A2 
Nxitja e krijimit te Shoqatave të 
përdoruesve të ujit në çdo Nj.A dhe 

trajnimi i tyre 

 

Funksioni:04: Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia 
 
N/funksioni 042: Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit 

Llojet e programit 04240: Menaxhimi i Infrastruktuës së 
ujitjes dhe kullimit. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Bashkia Shkodër ka një sipërfaqe të konsiderueshme tokë bujqësore dhe larmi prodhimesh bujqësore. Rritja e prodhimit 

kërkon përmiresimin e strukturave te ujitjes.Aktualisht me infrastrukturen ekzistuese mbulohet me ujitje rreth 40% e 
sipërfaqes se tokës bujqësore. 
Një nga problemet kryesore ështe menaxhimi i ujitjes se  tokave bujqësore.Problematika ështe vertetë e madhe për 

faktin se nuk ka O.P.U. te krijuara ( përvec Nj.A. Postribë) që të realizojnë kontratat e marrjes dhe administrimit te ujit 
sipas ligjit Nr. 45/2017   
E vetmja O.P.U. e ngritur në Nj. A. Postribë nuk ështe e vënë plotesisht ne funksion. Ka mungesa  të theksuara te 

njohjes se ligjit te ujitjes për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes te transferuar në përdorim brënda 
zonës së saj të sherbimit dhë sigurimit te ujit për ujitje per anëtaret e saj. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i O.P.U.-ve ne çdo Njësi Administrative dhe trajnimi i tyre për menaxhimin  e ujit dhe mirëmbajtjen e sistemit 
ujitës. 

- Krijohen 3 shoqata të reja të përdoruesve të ujit dhe mbështeten  gjithsejt 12 shoqata te perdoruesve te ujit. krijohen 

dhe mbështeten  3  shoqata të reja te perdoruesve te ujit. 
- Hartim i rregullores për shoqatat të përdoruesve të ujit 
-  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

• Evidentim i zonave te ujitjes dhe kërkesave të tyre për ujitje ne cdo Njësi Administrative 

• Evidentimi i përsonave me aftesi te mira menaxhuese që do jenë pjese e O.P.U.  në cdo Njësi Administrative  

• Shqyrtimi i realizueshmërisë hidraulike dhe ekonomike të zonës së shërbimit të ujitjes . 

• Organizimi i grupit nismëtar për ngritjen e O.P.U. 

• Asistence në hartimin e statutit, dokumentacionit mbështetës dhe mënyrës së funksionimit te O.P.U. ne vazhdimësi.  

b) Rezultatet që prisni 

Krijimi, funksionimi  efikas i O.P.U.-ve në cdo Njësi Administrative ose/apo zonë ujitjeje. 

- Funksionojnë 12 shoqata të përdoruesve të ujit 
- Një rregullore për shoqatat të përdoruesve të ujit 
- Analizë dhe vlerësim i tarifave sipas shërbimeve (vaditje/kullim), proces që do të vijojë me konsultimin me fermerët 

dhe më pas për t'u propozuar në Këshill, për shqyrtim dhe miratim .  
 

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

Njesite Administrative , Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural 

dhe trajtimit të AMTP, Fermere të Nj.A.  

 

Bashkia Shkodër  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapit
ale 

A.1 Evidentim i zonave te ujitjes       

A.2 
Organizimi i grupit nismetar për 
ngritjen O.P.U. 

      

A.3 
Asistence në hartimin e statutit, 

dokumentacionit mbështetës 
306   306   

 Shuma 306   306   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali 
(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Evidentim i zonave të ujitjes       

A.2 
Organizimi i grupit nismëtar për 

ngritjen O.P.U. 
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A.3 
Asistence në hartimin e statutit, 
dokumentacionit mbështetës 

306   306   

 Shuma 306   306   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

Totali 

(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Operative 
Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Evidentim i zonave te ujitjes       

A.2 
Organizimi i grupit nismetar për 
ngritjen O.P.U. 

      

A.3 
Asistencë në hartimin e statutit, 
dokumentacionit mbështetës 

      

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2021 – Dhjetor 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit të 
AMTP, Bashkia Shkodër. 
 

Instucioni likujdues: Bashkia Shkodër 
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   Nr.11 
P04240.O1.A3 
Studimi i skemave   te ujitjes dhe kullimit ne  

5 Njësi Administrative . 

 
Funksioni:04 : Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia 
N/funksioni 042 : Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit 

Llojet e programit 04240: Menaxhimi i Infrastruktuës 
së ujitjes dhe kullimit. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Në Nj.A. Pult, Shalë, Shosh, Ana e Malit dhe pjesërisht Dajç mungojnë studime te skemave të ujitjes dhe kullimit të 

tokave bujqësore.Mungesa e këtyre skemave ka sjellë problematika në zhvillimin bujqesor prandaj nevojitet një analizë 
e mbështetur në të dhëna sasiore, reale dhe të argumentuara për territorin. 

ii. Synimi i projektit 

Përfundimi  i studimit të skemave të  sistemit të ujitjes dhe kullimit përfundimtar për Bashkine Shkodër.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

• Evidentimi  i zonave  për  ujitje dhe kullim në 5 (pesë) Njësi Administrative. 

• Studimi i skemave   te ujitjes dhe kullimit në  5 ( pesë) Njësi Administrative. 

b) Rezultatet që prisni 

Përftimi përfundimtar i studimeve të skemave të ujitjes dhe kullimit për Njësitë Administrative. 

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

Njësi Administrative, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit 
Rural dhe trajtimit të AMTP , Studio studimi dhe 

projektimi. 

 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali  

(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime Kapitale 

A.1 Studim skemash       

 Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

Totali  

(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime Kapitale 

A.1 Studim skemash       

 Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

Totali  

(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime Kapitale 

A.1 Studim skemash       

 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. 

Instucioni likujdues: Bashkia Shkodër 
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Nr.12 

P04240.O1.A4 

Pastrim kanalesh  kulluese dhe ujitese  ne 
Nj.A. 

 
Funksioni:04 : Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia 
N/funksioni 042 : Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit 

Llojet e programit 04240: Menaxhimi i Infrastruktuës 
së ujitjes dhe kullimit. 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ujitja dhe kullimi janë ndër faktorët kryesorë të rritjes së qëndrueshme të prodhimit bujqësor në vend, por për shkak të 
mungesës së vazhdueshme të investimeve, ky sektor ka mbetur akoma në gjendje kritike. 
Në sistemin e kullimit  dhe ujitjes që mbulon Bashkia Shkodër, janë gjithsej 729 km  kanale të II dhe te III kulluese dhe 

213 km kanale  ujitës. Si rezultat i mungesës së investimeve në sistemin  e kullimit dhe ujitjes, situata ne KU – II/ III dhe 
KK – II/III është tejet e rënduar dhe pothuajse jashtë funksionit. Kanalet e III-ta kullues nuk janë pastruar pothuajse 
asnjëherë dhe janë shtuar aluvionet nga toka, barërat e këqia e lëndë të tjera inerte. Mungesat janë të theksuara në 

sistemin dhe pastrimin e tyre, në veprat e artit si tombino, ura, sifona etj, që kanë çuar në mosfunksionimin e tyre. Kjo 
ka bërë që sipërfaqe të tëra bujqësore të mos kultivohen ose të japin prodhime minimale.  
 

Në bazë të igjit Nr. 139/2015 “Për qeverisjen 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 këtyre funksioneve, pika1: Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe 

kullimit, të transferuar në pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj”. 
 
Kalimi i funksionit të ujitjes dhe kullimit në Bashki (VKM nr.1108,datë30.12.2015; Ligji nr 147/2015 “ Për buxhetin e vitit 

2016”, Neni 15), ka sjellë studimin e situatës dhe caktimin e ndërhyrjeve prioritare për të gjitha NJA. Këto ndërhyrje do 
të konsistojnë në pastrime dhe riparime sipas nevojës dhe rast pas rasti në kanale ujitës dhe kullues në të gjithë territorin 
e Bashkisë së Shkodrës. Ndërhyrja për pastrimin e kanaleve  kullues  do të sigurojë mbajtjen në nivelet optimale të 

ujrave duke eliminuar si dëmtimin e bimeve të mbjellura nga fermerët ashtu edhe të strukturës së tokës në vetvete.   
Keshtu qe nga viti 2016 eshte nderhyre ne mbi 70% te rrjetit kullues ( 564 km Kanale te dyta dhe te treta )kullues. 

ii. Synimi i projektit  

 
Përmirësimi dhe mirëmbajtja e rrjetit dytësor dhe terciar të ujitjes dhe kullimit, do të rrisë dukshëm shërbimet në favor 

të fermerëve dhe zhvillimit rural  
- Rritja e numrit të km kanale ujitës të mirëmbajtur dhe të përmirësuar 
- Rritje e sipërfaqes së kulluar 

- Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese  
- Rritja e sip. toke bujqesore te kultivuar ujitjes e përmirësuar 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

- Hartimi dhe zbatimi i grafikëve të ndërhyrjes për KU – II/ III dhe KK – II/III  
- Përcaktimi i volumeve të punës 
- Pastrimi dhe ndërhyrja me puntori dhe me mjete të mekanizuara sipas grafikëve që struktura përkatësë do 

parashikojë. 
- Ndjekje, monitorim dhe raportim: Situacion punimesh, raport teknik te punimeve të kryera, të dhëna akumulative 

vlerësuese për punën e kryer (km, volume, siperdfaqe, nr. përfituesisht, buxhet i shpenzuar, etj.) 

b) Rezultatet që prisni 

Sistemi i kanaleve të ujitjes dhe kullimit më problematike të NJA i përmirësuar. 

- Përmirësim i sip. toke bujqesore te kultivuar dhe të ujitur.  
- Rritje e numrit të fermerëve që punojnë tokën bujqësore; 
- Reduktim i sipeërfaqeve të tokave bujqësiore të përmbytura, për shkak të mungesës së kullimit. e përmirësuar 

 

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

• Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit 
Rural dhe Trajtimit te AMTP. 

• Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore 
dhe Pyjore. 

 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2021 

Totali  
(mijë  lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 Shpenzime karburanti 10,249   10,249   

A.2 Blerje herbiocide 1,500   1,500   
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A.3 
Blerje karburant 
benzine per pompat 

180   180   

 Shuma 11,929   11,929   

Shpenzimet për çdo aktivitet 

2022 

Totali  

(mijë  lekë)) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 Shpenzime karburanti 10,662   10,662   

 Shuma 10,662   10,662   

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2023 

Totali  
(mijë  lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime karburanti 10,662   10,662   

 Shuma 10,662   10,662   

f) Periudha e zbatimit 
 
Janar 2021 - Dhjetor 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

Drejtoria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP. 
Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore. 
 

Institucioni likujdues: Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore 
dhe Pyjore. 
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Nr.13 
P04240.O1.A5 

-Mirëmbajtje e skemës ujitëse 

Funksioni:04 : Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe 

gjuetia 
N/funksioni 042 : Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit 
Llojet e programit 04240: Menaxhimi i 

Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Bujqësia është një ndër sektorët  ekonomikë më të rëndësishëm të Bashkisë Shkodër. Sipërfaqja tokës bujqësore e 

bashkisë është 16 054 ha ose 22.4% e sipërfaqes  se territorit të Bashkisë. Njëkohësisht bashkia Shkodër, ka një 
potenciali mjaft të  madh ujor, i cili mund të përdoret për ujitjen e tokave bujqësore.  
Me kalimin e funksioneve të reja, është dhe administrimi shfrytezimi dhe mirëmbajtja e infrastruktures së ujitjes dhe 

kullimit.  
Bashkia Shkoder, ka trashëguar 213 km kanale ujitëse, ku nga të cilat kanale ujitëse funksionale kanë qenë 37 km dhe 
jo funksionale 176 km.Që nga marrja në inventar të sistemit ujitës/kullues  Bashkia Shkodër ka ndërhyrë për 

përmirësimin e rrjetit ujitës duke mirëmbajtur rreth 15 km kanale ujitës  Siperfaqja që ujitet aktualisht është rreth 40% e 
sipërfaqes të mundshme për vaditje. Prandaj, lind nevoja për plotësim me ujë nëpërmjet mirëmbajtjes tërësore dhe 
modernizimit  të sitemit ujitës të sipërfaqeve të tokave bujqësore që aktualisht kanë nevoja për ujë por që nuk ujiten.  

Çdo vit Bashkia Shkodër ka dnërhyrë me mirëmbajtje dhe investime duke përmirësuar sistemin e kanaleve ujitëse, 
sidomos në zonat më emergjente. Hap pas hapi do të vijojmë punën qoftë për mriëmbajtjen dhe sistemimin, por edhe 
me aplikimin me projektet teknike të hartuara tashmë për rehabilitimin në vazhdimësi. Nderhyrjet ne rrjetin ujites kane 

konsistuar ne hartimin e projekteve dhe zbatimin e tyre ne: KU-4 , KU-5 , KU-6 ne Njesine Administrative Rrethina , KU-
Postribe , KU-20 Guri i Zi , KU-33 , KU-33-3 , KU-21 Berdice, me nje gjatesi totale prej  rreth 23 km.Keto nderhyrje jane 
vecmas pastrimit tte kanaleve ujitese dhe konsistojne ne rehabilitim te pjesshem ose te plote te tyre. 

ii. Synimi i projektit  

Menaxhimi i  qëndrueshëm i tokës bujqësore dhe  rritja e rendimenteve në bujqësi,përmirësimi i standartit të jetesës së 
fermerëve.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Ndërhyrje në sistemin ujitës në zonat me më prioritet  duke kryer rehabilitim dhe vendosje tombinash në segmentet e 
dëmtuara. 

Përfundimi i projektit teknik me rishikimin e preventivit dhe të volumeve të punës dhe të analizës. 
Përpilimi i dokumentacionit të nevojshëm per nderhyrje 
Fillimi i punimeve si dhe përfundimi i tyre në segmentet e përcaktuara për  rehabilitim 

Bllerje dhe vendosje  tombinosh 

b) Rezultatet që prisni 

Mirëmbajtje e segmenteve më të dëmtuara që kanë nevoja për ndërhyrje emergjente,të kanaleve ujitëse 
- Përmirësimi rrjetit ujitës 
- Rritja e sip. toke bujqesore te kultivuar 

- Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese 
- Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujitje 

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

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të 
AMTP 
Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore 

Komuniteti.OPU 

 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali 

(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime 

kapital
e 

A.1 Mirëmbajtje e skemës ujitëse  7,328   7,328   

 Shuma 7,328   7,328   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2022 
Totali 
(mijë  
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

e 

 
Operative Transferime 

Kapital
e 

A.1 Mirëmbajtje e skemës ujitëse 7,328   7,328   

 Shuma 7,328   7,328   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2022  Nga kjo: 
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Totali 
(mijë  

lekë) 

Paga 
 
Sigurim

e 

 
Operative Transferime 

kapital
e 

A.1 Mirëmbajtje e skemës ujitëse 7,328   7,328   

 Shuma 7,328   7,328   

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 

Drejtoria e Shërbimeve Bujqesore dhe Pyjore 
 
Institucioni likuidues: Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe 

Pyjore.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



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

Përmirësimi rrjetit kullues:- Km kanal kullues të pastruar 
kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të 
bashkisë (në %) Nr. km kanale kullues të mirëmbajtur 
dhe të përmirësuar; Sip ha  permiresuar kullimi

175 183 195 190

Përmirësimi rrjetit ujitës:- Km kanal ujitës të pastruar 
kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të 
bashkisë (në %); - Sipërfaqe e mbuluar me ujitje – 
ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar     Rritja e sip. 
toke bujqesore te kultivuar: -          Sip. Toke e kultivuar 
në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore

25 30 35 40

Objektivi 1 i Politikës së Programit

Km kanale kullues pastruar 175 183 195 190

Km kanale ujites te pastruar/mirembajtur 25 30 35 40

Produkti 1

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 200 213 230 230

Kosto totale (në mijë lekë) 33,064 34,331 33,064 32,758

Kosto për njësi (në mijë lekë) 165 161 144 142

Ndryshimi në % i Sasisë  … 6.5% 8.0% 0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale  … 3.8% -3.7% -0.9%

Ndryshimi në % i kostos për njësi … -2.5% -10.8% -0.9%

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

600. Pagat 9,776 11,231 11,231 11,231

Kapitulli 01 8,549 10,437 8,617 8,617

Kapitulli 05 1,227 794 2,614 2,614

Kapitull 06 0 0 0 0

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore 1,960 1,772 1,772 1,772

Kapitulli 01 1,428 1,647 1,360 1,360

Kapitulli 05 532 125 412 412

Kapitulli 06 0 0 0 0

602. Mallrat dhe shërbimet 21,328 21,328 20,061 19,755

Kapitulli 01 16,757 21,022 16,757 16,757

Kapitulli 05 4,571 306 3,304 2,998

Kapitulli 06 0 0 0 0

Ky program lidhet me Menaxhimin e ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit
të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla.Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e 

infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetqeverisjes vendore.

Administrimi,shfrytezimi dhe mirembajtja e infrastruktures  se ujitjes dhe kullimit 

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

 Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të 
përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

Treguesit e Performancës për Objektivin 1

Shpenzimet Korrente
Pastrim dhe mirembajtje kanalesh kulluese dhe ujites 

Km kanale kullues dhe ujites

Produktet për Objektivin 1

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Përshkrimi i Programit

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

Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit
04240

2021 - 2023

1



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 0

Kapitulli 05 0

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 1 33,064 34,331 33,064 32,758

Kontroll 0 0 0 0

Kodi i Projektit të Investimeve

Produkti 1 Blerje pompa sperkatje Kodi i Projektit sipas 
listes se investimeve    

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 10

Kosto totale (në mijë lekë) 300

Kosto për njësi (në mijë lekë) 30 #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 300 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 02

Kapitulli 05 300

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 1 300 0 0 0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për 
Produktin 1 

Totali i shpenzimeve të Programit sipas 
produkteve***** 33,364 34,331 33,064 32,758

Totali i shpenzimeve të Programit sipas 
artikujve***** 33,364 34,331 33,064 32,758

600. Pagat 9,776 11,231 11,231 11,231

Kapitulli 01 8,549 10,437 8,617 8,617

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale

1410632

Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka
Shpenzimet Kapitale

2



Kapitull 05 1,227 794 2,614 2,614

Kapitulli 06 0 0 0 0

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore 1,960 1,772 1,772 1,772

Kapitulli 01 1,428 1,647 1,360 1,360

Kapitull 05 532 125 412 412

Kapitulli 06 0 0 0 0

602. Mallrat dhe shërbimet 21,328 21,328 20,061 19,755

Kapitulli 01 16,757 21,022 16,757 16,757

Kapitull 05 4,571 306 3,304 2,998

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 300 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitulli 02 0 0 0 0

Kapitulli 05 300 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

3


	04240

