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FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT 

Programi 05320:  

Programet e mbrojtjes së mjedisit 
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Vështrim i përgjithshëm 

Mbrojtja e ajrit dhe e klimes, mbrojtja e tokave dhe ujrave nentokesore, reduktimi i zhurmave dhe 

vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve 

Kodi i 

programit 
Emri i Programit Përshkrimi i programit 

05320 Programet e mbrojtjes së 

mjedisit. 
• Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit 

nga ndotja; 

• Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e 

sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave 

për mbrojtjen nga ndotja akustike.Administrim, 

mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje 

e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe 

zvogëlimin e ndotjes; 

• Grante, hua ose financime për të mbështetur 

veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e 

ndotjes; 

• Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe 

promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e 

mjedisit. 
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Qëllimi i 
politikës 

Objektivat 
Specifik 

Treguesi/ 
Indikatori 

Njesia 
matese 

Situata  
2019 

Situata e 
synuar 
2020 

Situata e synuar 
2021 

Situata e synuar 
2022 

Situata e synuar 
2023 

Mbrojtja e 
mjedisit, ruajtjen 
dhe përmirësimin 
e tij, parandalimin 
dhe pakësimin e 
rreziqeve ndaj 
jetës e shëndetit 
të qytetareve.  
Bashkëpunim me 
tëgjitha 
institucionet 
rajonale për 
ruajtjen e 
biodiversitetit dhe 
përmirësimi i 
statusit të ruajtjes 
për llojet dhe 
habitatet që janë 
pjesë e mbrojtur 
me ligje dhe 
konventa të 
veçanta. 
Shfrytëzimi 
racional i 
burimeve ujore, 
shpërndarjen e 
drejtë të tyre 
sipas qëllimeve 
të përdorimit, si 
edhe mbrojtjen e 
tyre nga ndotja.  

Zvogëlimi dhe 
administrimi i 
ndotjes së 
mjedisit 

Zvogëlimi dhe 
administrimi i 
ndotjes së 
mjedisit  

Nr.projekteve 
dhe 
aktiviteteve 
që synojnë 
përmirësimin 
e mjedisit  
(rritja në %) 

50% 0% 0% 33% 33% 

Krijimi/azhor
nimi i hartës 
së zhurmave 

Hartimi i 
Planit te 
veprimit 

mbizhurmat  
ne  Bashkisë 

Shkodër 

Azhornimi/
zbatimi i 
Planit te 

veprimit te 
zhurmave. 

Azhornimi/zbatimi 
i Planit te veprimit 

te zhurmave. 

Azhornimi/ zbatimi 
i Planit te veprimit 

te zhurmave. 

Azhornimi/zbatimi 
i Planit te veprimit 

te zhurmave. 

 

Tabela e mesipermemerretdirect  ngamatrica.
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Tëdhënat e programit / Vitet 2019 2020 2021 2022 2023 

Numri i projekteve/aktiviteteve në kuadër të 

përmirësimit të cilësisë së mjedisit. 
2 2 2 3 3 

 

 

 

Projekte të rëndësishme 

Kodi i projektit 
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 

projektit 

Buxheti 

2021 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2022 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2023 në 

mijë/lekë 

P05320.O1.A1 

Auditim Energjetik dhe simulim i 
sistemeve eficente të energjisë në 

objektet publike, prone e Bashkise 

Shkoder 

0 0 0 

P05320.O1.A2 
Projekti i Bashkive te Zgjuara te 

Energjise (PBZHE) 
40,466 0 0 

P05320.O2.A1 
Zbatimi i Planit te veprimit mbi 

zhurmat ne Bashkine Shkoder 
0 0 0 

 

Informacion financiar 

Vitet 
 Viti 

2018  

 Viti 

2019  

 Viti 

2020  
 Viti 2021   Viti 2022   Viti 2023  

Tavani i 

përgjithshëm i 

programit 

   
40,446    

Shpenzimet bruto 
   

40,446    

Të ardhurat e 

programit 

   
   

Shpenzimet neto    40,446    

Pagat dhe 

sigurimet 

shoqërore 

   
                               

Investimet kapitale 
   

40,446    

 

Komente 

Programi 05320: Programet e mbrojtjes se mjedisit, ka si burim financimi fonde nga grante 

nderkombetare ne 82.8% dhe 7.2 % te ardhurat e veta . Per vitin 2021 shpenzimet kapitale mbulojne 

100% te shpenzimeve. 
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Nr.1 

P05320.O1.A1. Auditim 

Energjetik dhe simulim i 
sistemteve eficente të energjisë 
në objekte te ndryshme  ,  

Bashkia Shkoder. 

Funksioni 5  Mbrojtja e Mjedisit  
N/Funksioni :Reduktimi i ndotjes       
Llojii programit :05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Ky projekt konsiston në vlerësimin e humbjeve energjetikeve të një objekti publik dhe 
dhënien e zgjidhjeve eficente të simulimit  të energjisë duke përdorur teknologjinë  ekologjike (energjinë e rinovueshme), për 

plotësimin e nevojave për ngrohje, ndriçim, në reduktim maksimal të energjisë elektrike. 

i. Situata  

Koncepti i  “energjisë zero” në banesa nuk është përqafuar akoma nga banesat e qytetit. Në përgjithësi banesat e vjetra apo 
dhe ato te reja private nuk janë të termoizoluara. Kohët e fundit ka një tendencë drejt termoizolimit të tyre, ku veçanërisht  
vërehen tek pallatet e reja. Vihen re shumë pak ndërtesa ku kanë filluar të përdorin panelet diellore për ngrohje apo uje te 

ngrohtë sanitar.  
Në mënyrë të veçantë këto teknologji në objektet publike  nuk janë të pranishme. Mungesa e termoizolomit ne banesa sjel l 
humbje të mëdha të energjisë, humbjen e komfortit termik dhe kosto më e lartë për ngrohje. Përdorimi i sistemeve eficente të 

ngrohjes, me përdorimin dhe te energjive të rinovueshme realizojmë komfortin termik me një kosto me të ulët.  

ii. Synimi i projektit  

Ligji nr 116/2016 “Për performancën e energjisë së ndërtesave” si edhe Ligji nr 124/2015 “për eficencën e energjisë”parashikon 
që brenda vitit 2018 të gjitha objektet publike duhet të pajisen me certifikatën e energjisë. Pajisja me këtë certifikatë i paraprihet 
me një Raport i cili konsiston në vlerësimin e humbjeve energjetike të një banese publike dhe dhënien e zgjidhjeve eficente të 

simulimit  të energjisë duke përdorur teknologjinë  ekologjike (energjinë e rinovueshme), për plotësimin e nevojave për ngrohje, 
ndriçim, në reduktim maksimal të energjisë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Përcaktimi i objektit. 
2. Mbledhja e të dhënave 

3. Hartimi i raportit nxjerrja e konkluzioneve dhe rekomandimeve 
4. Publikimi. 

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

Hartimi i raportit të auditimit  energjetik të objekteve publike, nxjerrja e përfundimeve teknike në lidhje situatën aktuale me 
propozimet e bëra në simulimin termik. Ky studim do të shërbeje si reference për projektim apo ndërhyrje në përmirësimin 

energjetik të objekteve publike. 

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

Bashkia Shkodër 

Ministria e Mjedisit e Turizmit 
Agjensia Kombetare e Mjedisit 
Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Shkoder 

Shoqatat Mjedisore , Subjekte private 

 Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura per çdo aktivitet të mësipërme (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ

e 

Transfer

ime 
Kapitale 

A.1 

Shembull i  implementimit të eficensës 
energjetike ne  një banesë kolektive 

dhe promovimi /Publikimi i këtij 
materiali ( aktivitet) 

0      

 Shuma 0      

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  

(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ

e 

Transfer

ime 
Kapitale 

A.1 

Shembull i  implementimit të eficensës 
energjetike ne  një banesë ne zone 

turistike  /Publikimi i këtij materiali ( 
aktivitet) 

0      

 Shuma 0      

Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 
Totali 

(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transfer
ime 

Kapitale 

A.1 
Shembull i  implementimit të eficensës 

energjitike ndricim rrugor ,publikimi. 
0      

 Shuma 0      

f) Periudha e zbatimit  
janar 2021 – dhjetor 2021 

janar 2022– dhjetor 2022 
janar 2023 – dhjetor 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave 
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder 

 



6 
 

Nr.2 

P05320.O1.A2. Projekti i 

Bashkive të zgjuara  të Energjisë 

(PBZHE 

 
Funksioni 5  Mbrojtja e Mjedisit  
N/Funksioni :Reduktimi i ndotjes       

Llojii programit :05320Programet e mbrojtjes së mjedisit  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit : Përshkrimi i shkurtër i projektit: Hartimi dhe implementim i projekteve me eficense 
energjie  në ndërtesa publike dhe ne ndriçimin publik.  

 

Ky projekt konsiston në vlerësimin e humbjeve energjetikeve dhe dhënien e zgjidhjeve eficente të simulimit  të energjisë duke 

përdorur teknologjinë  ekologjike (energjinë e rinovueshme), për plotësimin e nevojave për ngrohje, ndriçim, në reduktim 
maksimal të energjisë elektrike 

i. Situata 

Kuadri i përgjithshëm . 
 
Ligji nr 124/2015 “për eficencën e energjisë” ,  Ligji nr 116/2016 “Për performancën e energjisë së ndërtesave” parashikon që  

brenda vitit 2018 të gjitha objektet publike duhet të pajisen me certifikatën e energjisë. Pajisja me këtë certifikatë i paraprihet 
me një Raport i cili konsiston në vlerësimin e humbjeve energjetike të një banese publike dhe dhënien e zgjidhjeve eficente 
të simulimit  të energjisë duke përdorur teknologjinë  ekologjike (energjinë e rinovueshme), për plotësimin e nevojave për 

ngrohje, ndriçim, në reduktim maksimal të energjisë elektrike.  
Ministria e  infrastrukturës dhe energjisë ne bashkëpunim me SECO (Sekretariati Zvicerian i Shtetit për Çështjet ekonomike) 
fton Bashkinë Shkodër nëpërmjet emailit  të datës 21 korrik 2019 per të qene pjese e iniciativës  të re  të përbashkët projekti 

: Bashki  të zgjuara Energjie (PBZE). Më 25.07.2019 Bashkia Shkoder pranoi ftesën duke dërguar letrën e interesit ku shpreh 
interesin e saj per të qenë një nga bashkitë Pilot të këtij projekti.  
Më 07.11.2019 Amabasada e Zvicrës në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë , nëpërmjet 

shkresës me nr.9717/1 Prot., fton Bashkine Shkodër të marr pjesë ne fazën e dytë të përzgjdhjes së 8 bashkive nga 20 
bashkitë kandidate në projektin “Bashki të Zgjuara Energjie”, ku nepemërmjet një pyetësori informues ne lidhje me konsumin 
dhe administrimin e enrgjisë nga Bashkia Shkoder. 

Në përgjigje të kësaj ftese Bashkia Shkodër nëpërmjet shkresës me nr.19441/1 Prot., datë27.11.2019 shreh gadishmërinë 
e saj për vijuar në fazën tjetër të përzgjedhjes duke dërguar bashkëlidhur pyetësorin e plotësuar në lidhje me konsumin dhe 
administrimin e energjisë ne Bashkinë Shkodër. 

Më 03.02.2020 nëpërmjet email-it zyrtar Bashkia Shkodër njoftohet  se është një nga 8 bashkite e përzgjedhur nga 21 bashki.  
Për fazën e trete  të përzgjedhjes (nga 8 ne 4 bashki fituese), ekipi i konsulencës së bashku me SECO parashikon zhvillimin 
e një takimi zyrtar ne Bashkine Shkoder me 13.02.2020 ku do  të takohet me Kryetaren e Bashkisë dhe ekipin e punës pranë 

Bashkise Shkoder ku do  të trajtohen çështjet kryesore ne lidhje me energjinë ne Bashkinë Shkodër, të cilat do të jene kriter  
përzgjedhës për shpalljen fitues të projektit. 
Sekretariati Zvicerian i Shtetit për Çështjet Ekonomike (SECO)  me 16 prill 2020 njofton shpalljen e Bashkisë Shkodër si një 
ndër katër Bashkitë Fituese të këtij projekti. 

Bashkia Shkoder falënderoji donatorët per shpalljen e saj si një ndër katër bashkitë fituese dhe garanton një bashkëpunim 
të qëndruëshem dhe efektiv deri në përfundimin me sukses të këtij projekti. 
 Donatori : Amabasada e Zvicrës në Shqipëri, SECO (Sekretariati Zvicerian i Shtetit për Çështjet ekonomike), financues   

kryesor 
 Bashkefinancues : Bashkia Shkodës 
 Buxheti i Projektit ( për 4 bashki) do të këtë një vlerë totale prej 759.000 CHF ( rreth 87.894.817 lek) prej të cilave :  

 Kontributi Total SECO  do të jetë 582.000 CHF ( rreth 67.397.607 lek). 
 Kontributi total minimal i domosdoshëm i kërkuar nga Bashkia 177.000 CHF ( rreth 20.497.210 lek) 
 Kontributi i kërkuar nga Bashkia në formë kesh-i 60.000 CHF (6.972.000 lek) 

 Kontributi i kërkuar nga Bashkia me punë in kind 117.000 CHF ( rreth 13.549.003lek) 
 Kontributi total i SECO në % 76.66% 
 Kontributi i kërkuar Bashkisë në formë kesh shprehur në % është 7.91% 

 Kontributi i kërkuar Bashkisë me punë in kind shprehur në % është 15.42% 
 Pjesa e parë e Kontributit grant  SECO do të jetë 291.000 CHF  ose  33.473.215 lek 
 Pjesa e dytë në po të njëjtën sasi do të jepet bazuar në performancën që do të tregojë sejcila nga 4 bashkitë fituese të 

projektit. 
Ne bashkepunim u perzgjodhen 10 akse  rruge per te cilat do te kryhen Auditimet Enrgjetike dhe mbas analizes se 
hollesishme do te vendoset se cilat rruge do te jene pjese e investimit. 

U arrit ne perfundimin se rruget te cilat do te Auditohen dhe me pas te planifikohen per nderhyrje jane akset rrugore te cila t 
kane edhe konsumin e energjise me te madh si edhe akset rrugore te cilat kane nevoje per investime. 
Rruget te cilat u propozuan jane : 

1 Rruga Agron 
2 Rruga Mbreti Gent 
3 BLV Zogu I 

4 BLV Mehmet Pashë Plaku 
5 Rruga Edith Durham 
6 Rruga Gjuhadol 

7 Rruga Marin Beçikemi 
8 Rruga Wilson 

9 Rruga Studenti 

10 Rruga Daut Borici 
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ii. Synimi i projektit  

Synimi kryesor i tij është që të përmirësojë menaxhimin bashkiak të energjisë, të zvogëlojë konsumin e energjisë, të 

promovojë burimet e energjisë së rinovueshme dhe të lehtësojë ndryshimet e klimës në Shqipëri, duke i angazhuar 
bashkitë në inisiativa që promovojnë përdorimin e teknologjive energjitike inovatore dhe miqësore me mjedisin.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Prezantimi i projektit të Fizibilitetit i hartuar nga ekspertët. 

2. Diskutimi i këtij projekti me të gjithë aktorët . 
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3. Përzgjedhja e projektit. 

4.  Auditimi i projekteve te perzgjedhura  

5.  Zbatimi i këtyre projekteve me eficense energjie. 

b) Rezultatet që prisni  

• Krijimi dhe forcimi i njësive të menaxhimit të energjisë në mënyrë të qëndrueshme në nivel bashkiak. Zhvillimi i 

Planeve të Energjisë Bashkiake për 4 bashkitë pilot. .  

• Realizimi i investimeve me periudhë zbatimi shumë të shpejtë në bashkitë pilot. .  

• Forcimi i institucioneve kyçe në lidhje me menaxhimin e energjisë dhe rritjen e ndërgjegjësimit të popullsisë dhe 

vendim-marrësve në bashki. .  

Përgatitja e Programit Shqiptar të Menaxhimit të Energjisë me mundësitë potenciale për tu shtrirë në nivel kombëtar  

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

Bashkia Shkoder 
Ministria e Mjedisit e Turizmit, Ministria e Infrastruktures e 
Energjise 

Agjensia Kombetare e Mjedisit 
Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Shkodër 
Shoqatat Mjedisore  

Subjekte private 
Banoret e bashkise Shkoder 

 Bashkia Shkoder, SECO 

e) Shpenzimet e llogaritura ( per cdo aktivitet te mesiperme (pika iii) 

Shpenzimet per çdo aktivitet 2021 
Totali (000 

lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A1 
Projektim ne kuader te projektit Bashki te Zgjuara 

Energjie 
5,852   5,852 

A2 
Mbikqyrje dhe Kolaudim investimi ne kuader te 

projektit Bashki te Zgjuara energjie 
1,120   1,120 

A3 
Investime ne kuader te projektit Bashki te Zgjuara 
Energjie. 

33,474   33,474  

 Shuma   40,446   40,446 

Shpenzimet per çdo aktivitet 2022 
Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A1 
Projektim/ investim ne kuader te projektit Bashki te 
Zgjuara Energjie 

0    

 Shuma   0    

Shpenzimet per çdo aktivitet 2023 
Totali (000 
lek) 

Nga kjo:   

Paga, sig operative kapitale 

A1 
Projektim/ investim ne kuader te projektit Bashki te 
Zgjuara Energjie 

0    

 Shuma   0    

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

Janar 2022- Dhjetor 2022 
Janar 2023-Dhjetor 2023  

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave 

 
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder 
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Nr.3 

P05320.O2.A1 Zbatimi i 

Planit te veprimit mbi 
zhurmat ne Bashkine 
Shkoder 

 

Funksioni 5  Mbrojtja e Mjedisit  
N/Funksioni :Reduktimi i ndotjes       
Llojii programit :05320Programet e mbrojtjes së mjedisit  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit : Projekti konsiston në zbatimin e disa masa përmirësuese të situatës së zhurmave urbane, 
të parashikuara në  Planin e Veprimit të Planit e Lokal të Veprimit për Zhurmat në Mjedis, Bashkia Shkodër 2019.  

i. Situata 

Bazuar në Ligjin nr. 9774/2007” Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis” është realizuar hartimi dhe miratimi i 
Planit Lokal të Veprimit për Zhurmat në Mjedis, e miratuar në Këshillin Bashkiak me vendim nr.22, datë 18.4.2019. Nder te tjera 
Plani ka parashikuar disa masa , plane veprimi për zbatimin e këtij plani. 

ii. Synimi i projektit  

• Qëllimi kryesor është  reduktimi dhe minimizimi i ndotjes akustike të gjeneruara nga zhurmat urbane ne Bashkinë Shkodër.  

• Zbatimin e dispozitave ligjore që  ngarkon njësive të qeverisjes vendore për marrjen e masave kundër zhurmave ne zonat 
urbane. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

• Ndërhyrja në infrastrukturën e ndertesave  (me materale zë-izuluese) 

• Ndërhyrje në infrastrukturën rrugore. 

• Ndertimi i i barrirave (natyrale & artificiale) akustike. 

• Ndertimi i pistave të bicikletave 

• Vendosja e sinjalistikes rrugore për ndalimin dhe kufizimin e zhurmave. 

b) Rezultatet që prisni  

• Ulja e nivelit të zhurmave, veçanërisht në pikat më problematike të indentifikuara. 

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

Bashkia Shkoder 

Ministria e Mjedisit e Turizmit, Ministria e Infrastruktures e 
Energjise 
Agjensia Kombetare e Mjedisit 

Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Shkodër 
Shoqatat Mjedisore  
Subjekte private 

Banoret e bashkise Shkoder 

 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura ( per cdo aktivitet te mesiperme (pika iii) 

Shpenzimet per çdo aktivitet 2021 
Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A1 
Vendosja e sinjalistikes rrugore për ndalimin dhe 
kufizimin e zhurmave 

0    

 Shuma   0    

Shpenzimet per çdo aktivitet 2022 
Totali (000 

lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A1 Ndertimi i i barrierave akustike. 0    

 Shuma   0    

Shpenzimet per çdo aktivitet 2023 
Totali (000 
lek) 

Nga kjo:   

Paga, sig operative kapitale 

A1 
Ndërhyrja në infrastrukturën e ndertesave  (me 

materale zë-izuluese) 
0    

 Shuma   0    

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

Janar 2022- Dhjetor 2022 
Janar 2023-Dhjetor 2023  

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave 

 
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder 

 



Emërtimi i Programit Buxhetor
Kodi i Programit
Programi Buxhetor Afatmesëm

Qëllimet e Politikës së Programit

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Numri i projekteve/aktiviteteve në kuadër të 
përmirësimit të cilësisë së mjedisit. 2 3 3 3

Objektivi 1 i Politikës së Programit

Numër projekteve hartuara/zbatuara per Eficiencen 
e energjise ( rritje ne %) 0% 33% 0% 0%

Produkti 1:

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 2 2 3 3

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% 50.0% 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!

Kodi i Projektit të Investimeve

Produkti 2:
.Projekti I Bashkive të 
Zgjuara të Energjisë  
(PBZHE)e.             

Kodi i Projektit sipas 
listes se investimeve

Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale

• Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja;
• Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja 

akustike.Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e 
ndotjes;

• Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes;
• Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.

Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe 
pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve.  Bashkëpunim me 
të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e  biodiversitetit dhe përmirësimi i 
statusit të ruajtjes për llojet dhe habitatet që janë pjesë e mbrojtur me ligje 
dhe konventa të veçanta. Shfrytëzimi racional i burimeve ujore, 
shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe mbrojtjen 
e tyre nga ndotja. 

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

Zvogelimi dhe administrimi i ndotjes se mjedisit

Treguesit e Performancës për Objektivin 1

Produktet për Objektivin 1

Shpenzimet Korrente
Studime aktivitete per eficiencen e energjise                                                                                  

Ligji nr 116/2016 “Për performancën e energjisë së ndërtesave” , Ligji 10440 " Per mbrojtjen e 
mjedisit"  ,Plani Lokal i Veprimit për  Zhurmën në mjedis, miratuar me  Vendim të Këshillit të 

Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2019 .  

Numer aktivitetesh 

Përshkrimi i Programit

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Programet e mbrojtjes së mjedisit
05320

2021 - 2023
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Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 0 1 0 0

Kosto totale (në mijë lekë) 0 40,446 0 0

Kosto për njësi (në mijë lekë) #DIV/0! 40,446 #DIV/0! #DIV/0!

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

Ndryshimi në % i kostos totale  … #DIV/0! -100.0% #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 5,852 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 02

Kapitulli 05 5,852

Kapitulli 06

231. Aktive të trupëzuara 0 34,594 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 02 33,474

Kapitulli 05 1,120

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 2. 0 40,446 0 0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për 
Produktin 1 

Produkti 3:

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 1 2 2 2

Kosto totale (në mijë lekë) 0 0 0 0

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

Ndryshimi në % i Sasisë  … 100.0% 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 1/2/3 0 0 0 0

Kontroll 0 0 0 0

Shpenzimet Kapitale nuk ka

Shpenzimet Korrente

Zbatim/azhornim Plani Lokal i Veprimit për  Zhurmën në mjedis                                                                                                                                    

Ligji nr 116/2016 “Për performancën e energjisë së ndërtesave” , Ligji 10440 " Per mbrojtjen e 
mjedisit"  ,Plani Lokal i Veprimit për  Zhurmën në mjedis, miratuar me  Vendim të Këshillit të 

Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2019 .  

nr Plani

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1/2/3 sipas Artikujve Ekonomikë

Shpenzimet Kapitale
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka

Ligji nr 116/2016 “Për performancën e energjisë së ndërtesave” , Ligji 10440 " Per mbrojtjen e 
mjedisit" / Letra e Bashkepunimit ndermjet Bashkise Shkoder dhe SECO..   

Nr projektesh 

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2. O1.A2  sipas Artikujve Ekonomikë
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Totali i shpenzimeve të Programit 05320 
sipas produkteve***** 0 40,446 0 0

Totali i shpenzimeve të Programit 05320  
sipas artikujve***** 0 40,446 0 0

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 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

603. Subvencionet 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

604. Transferta të brendshme 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

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 5,852 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitulli 02 0 0 0 0

Kapitulli 05 0 5,852 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

231. Aktivet e trupëzuara 0 34,594 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitulli 02 0 33,474 0 0

Kapitulli 05 0 1,120 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

Kontroll 0 0 0 0

3



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
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