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Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 
I Pritshmi 

2019 
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

06260 59,446 75,098 112,249 83,335 85,472 86,102 

 

 Shpenzimet 
korrente 

Investimet 

Fakt 2017 59,446 
175 

Fakt 2018 71,235 
3,863 

I Pritshmi 2019 103,128 
9,121 

Plan 2020 79,335 4,000 

Plan 2021 79,572 5,900 

Plan 2022 85,702 400 

 

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin 

e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, 

ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe 

specifikave të njësisë. 

Programi Buxhetor: 06260 – Shërbime publike vendore 

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT 

Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022 

 

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik 
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Treguesit e rezultatit Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Rritja e efiçiencës 

buxhetore në ofrimin e 

shërbimeve publike           

Të ardhura nga tarifa e 

gjelbërimit kundrejt totalit 

të të ardhurave nga tarifat 

vendore (në %) 

 7% 7% 7% 7%  

 

 

 

 

 

 

 

 

Treguesit e 
rezultatit 

Njësia Matëse 

Synimet  

201

8 
2019 2020 2021 2022 Trendi 

Mirëmbajtja e 

varrezave publike 

Qytet 

Zgjerimi i sipërfaqes 

se mirembajtjes për 

garantimin e 

shërbimit funeral (m2) 

  18,000 10,000 800  

 

 

 

 

 

Treguesit Kyç të Performancës 

Garantimi për të gjithë 

qytetarët e saj shërbime 

publike cilësore në të gjithë 

territorin e saj pamvarësisht 

vendodhjes së tyre 

 

Qëllimi i programit Objektivi 1 

Përmbushja e nevojës për 

kryerjen e shërbimeve ditore 

të ruajtjes, pastrimit, 

mirëmbajtjes dhe të tjera për 

objektet dhe hapësirat publike 

Shërbim cilësor me 

standarteve dhe sipas 

normativave të rregullores 

së Mirëmbajtjes së 

Varrezave 

 

Qëllimi i programit Objektivi 2 

Zgjerim i territorit të 

Varrezave për vazhdimësinë e 

këtij shërbimi 
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Treguesit e 
rezultatit 

Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Përmirësimi i cilësisë 

së mirëmbajtjes dhe 

riorganizimi i 

lulishteve, zgjerimi i 

sipërfaqeve të 

gjelberta dhe 

gjelbërimit rrugor, 

në të gjithë Bashkinë 

Raporti i sipërfaqes së 

gjelbëruar kundrejt 

sipërfaqes totale të 

bashkisë (në %) 

 78% 79% 83% 87%  

Rrënjë pemë të mbjella 

kundrejt totalit të pemëve 

për të cilat kujdeset / fondi 

pemëve të bashkisë (në 

%) 

 27% 28% 29% 29%  

 

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

Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

              

RRËNJË PEMË TË REJA TË MBJELLA NË VIT 

 9,900 10,600 11,300 12,000 

 

 

 

SIPËRFAQE TOTALE E GJELBËR (NË M2) 

126,500 129,500 132,500 133,400 126,500 

 

 

TË ARDHURA NGA TARIFA E GJELBËRIMIT (NË MIJË LEKË) 

21,510 21,510 21,648 21,796 21,957 

 

Ndërtimi, rehabilitimi dhe 

mirëmbajtja e varrezave 

publike 

 

Qëllimi i programit Objektivi 4 

Përmirësimi i cilësisë së 

mirëmbajtjes dhe riorganizimi 

i lulishteve, zgjerimi i 

sipërfaqeve të gjelberta dhe 

gjelbërimit rrugor, në të gjithë 

Bashkinë 
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Titulli dhe 
përshkrim i shkurtër 

i projektit 
Fillon Mbaron 

Viti i zbatimit % e 
realizimit 
nga fillimi 

deri në 
fund të 

vitit 2019 

Programi 

buxhetor 
Fonde të 

kontraktuara 

Fonde të 

planifikuara 

Ndërtim parcela të reja 2020 2021 0                  9,500  0% 6260 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, 

mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike 

Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i 

sipërfaqeve të gjelberta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë 

Përmirësimi i eficences dhe efektivitetit të sherbimeve publike, modernizimi i 

tyre nëpërmjet  permiresimit  të  vazhdueshëm  të teknologjisë. 

Rritja e transparences ne lidhje me ofrimin e sherbimeve publike, dhe të 

siguroje pjesmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë ate 

sipas nevojave të qytetarëve. 

Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën 

dhe kulturën tonë 

Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së 

Mirëmbajtjes së Varrezave 

Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi. 

 

Aktivitetet Kryesore 

Projektet kryesore të investimeve 
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FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE 

KOMODITETET E KOMUNITETIT  

 

Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetit 

Programi 06260:  

Shërbimet publike vendore 
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Vështrim i përgjithshëm 

Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës. 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

06260 Shërbimet publike 

vendore 

Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit 

tëstrukturave si:rekreacioni, hapësirat e 

përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; 

Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve 

dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e 

gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; 

Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material 

cilësor që përmirëson hapësirën publike dhe rrit 

cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. 

Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave 

publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të 

varrimit; 

Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. 

Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas 

specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes 

vendore; 
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit 
Synimet 

2019 2020 2021 2022 

I.Garantimi për të gjithë 
qytetarët e saj shërbime 
publike cilësore në të 
gjithë territorin e saj 
pamvarësisht vendodhjes 
së tyre 

O1: Përmbushja e nevojës 

për kryerjen e shërbimeve 
ditore të ruajtjes, pastrimit, 
mirëmbajtjes dhe të tjera për 
objektet dhe hapësirat 
publike.  

Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin 
e shërbimeve Publike  

 Të ardhura nga tarifa e 
gjelbërimit kundrejt totalit të të 
ardhurave nga tarifat vendore 
(në %) 

7% 7% 7% 7% 

O2. Shërbim cilësor me 

standarteve dhe sipas 
normativave të rregullores së 
Mirëmbajtjes së Varrezave. 

Zgjerim i territorit të 
Varrezave për vazhdimësinë 

e  këtij shërbimi . 

Rregullore për mirëmbajtjen dhe 
funksionimin e Varrezave Publike.  

 Funksionimi i 
aktiviteteve të 
shërbimit 
funeral dhe 
mirëmbajtjes 
së varrezave  

Analizë e 
situatës dhe 
parapërgatitje 
për hartimin e 
rregullores.   

Miratim  
rregullores për 
mirëmbajtjen e 
funksionimin e 
Varrezave 
Publike  

Funksionimi i 
aktiviteteve të 
shërbimit 
funeral dhe 
mirëmbajtjes 
sipas 
rregullores  

 Zgjerimi i sipërfaqes se 
mirembajtjes për garantimin e 
shërbimit funeral.  

  18,000 10,000 800 
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O3.Shtimi i aktiviteteve 
festive që kanë nevojë për 
dekorim, duke ruajtur 
traditën dhe kulturën tonë 

Përshtatja e dekorit të aktivitetit në 
lidhje me traditën dhe kulturën. 

Krijimi i 
dekorit në të 
gjithë sheshet 
dhe rrugët 
kryesore ne 
zonat urbane 
për të gjitha 
Nj.A. 

Krijimi i dekorit 
në të gjithë 
sheshet dhe 
rrugët kryesore 
ne zonat 
urbane për të 
gjitha Nj.A. 

Krijimi i dekorit 
në të gjithë 
sheshet dhe 
rrugët kryesore 
ne zonat 
urbane për të 
gjitha Nj.A. 

Krijimi i 
dekorit në të 
gjithë sheshet 
dhe rrugët 
kryesore ne 
zonat urbane 
për të gjitha 
Nj.A. 

O4.:Përmirësimi i cilësisë së 
mirëmbajtjes dhe 
riorganizimi i lulishteve, 
zgjerimi i sipërfaqeve të 
gjelberta dhe gjelbërimit 
rrugor, në të gjithë Bashkinë. 

 Raporti i sipërfaqes së 
gjelbëruar kundrejt sipërfaqes 
totale të bashkisë (në %)  

78% 79% 83% 87% 

 Rrënjë pemë të mbjella 
kundrejt totalit të pemëve për 
të cilat kujdeset / fondi 
pemëve të bashkisë (në %)  

27% 28% 29% 29% 
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Të dhënat e programit  
Vitet 

2019 2020 2021 Trendi 

1 
Sipërfaqe totale e gjelbër 

publike  m2 
126,500 129,500 132,500  133,400 

2 
Rrënjë pemë të mbjella 

në vit 
9,900 10,600 11,100  12,100 

3 
Të ardhura nga tarifa e 

gjelbërimit (në mijë lekë) 
21,510  21,648 21,796  21,957 

 

  



6 
 

Projekte të rëndësishme 

Kodi i 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër 

i projektit  

Buxheti 

2020 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2021 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2022 në 

mijë/lekë 
P06260.O1.A1 Shpenzime për pagat, sigurime 

shoqërore dhe shpenzime 

operative për punonjësit e 

Shërbimeve Publike 

27,661 27,661 27,881 

P06260.O1.A2 Hartimi i planeve të veprimit per 

sherbimet publike    

P06260.O2.A1 Mirëmbajtje e varrezave publike 

dhe varrezave të dëshmorëve 14,009 15,629 12,154 

P06260.O3.A1 Dekorimi i mjediseve publike 
3,609 3,665 3,698 

P06260.O4.A1 Shërbimi i Mirëmbajtjes së 

sipërfaqeve të gjelbërta 38,056 38,517 42,369 

 

Informacion financiar Programi 6260         

Vitet 

Viti 

2017 

Viti 

2018 

Viti 

2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Viti 

2022 

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

      

83,335 85,472 86,102 

Shpenzimet bruto 59,446 75,098 112,249 83,335 85,472 86,102 

Të ardhurat e 

programit 

53,659 57,500 53,510 26,281 26,804 27,374 

Shpenzimet neto 5,787 17,598 80,483 30,521 31,009 36,976 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

      

28,690 28,722 28,755 

Investimet kapitale 175 3,863 9,121 4000 5900 400 

 

Komente 

Programi 06260: Sherbimet publike vendore, ka si burim financimi kryesisht transferten e 

pakushtezuar  dhe te ardhurat perfshire ketu dhe tarifen e gjelberimit. Ndersa shpenzimet neto 

jane shpenzime qe mbulohen nga transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e tjera mesatarisht 

me 72.9%.  Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korente me rreth 60.8% ne 

vitin 2020, 59.5% ne vitin 2021 dhe 66.1%  per vitin 2022. Ndersa shpenzimet per paga dhe 

sigurime  zene 34.4% per vitin  2020, per vitin 2021eshte 33.6%, per  2022 eshte 33.4%. Ndersa 

shpenzimet kapitale zene 4.8% per vitin 2020, 6.9% per vitin 2021 dhe 0.5% per vitin 2020. 
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Nr. 1 

P06260.O1.A1 
Shpenzime për pagat, 
sigurime shoqërore dhe 
shpenzime operative për 
punonjësit e 
ShërbimevePublike 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit 
Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike Vendore 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

 Paga dhe shtesat përpunonjës mbështetes shërbimi, mirëmbajtje, pastrim, heqje mbeturina urbane, roje 
Shërbimet për shpenzime personeli do të bazohen tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave sipas klasave e 
shtesave mbi pagë, në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Paga, 
shtesat mbi pagat e punonjësve, bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.165 datë 02.03.2016 ” Përgrupimin e 
njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të 
emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrative të njësive të vetëqeverisjes vendore”, duke u bazuar në 
sistemin me klasat e përshtatur sipas VKM nr 717, datë 23.6.2009 të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve 
mbështetës të institucioneve buxhetore”, të ndryshuar. 
Planifikimi i fondit tëpagave dhe sigurimeve shoqërore për vitin 2020, është në shumën 27,081 mijë lekë, nga te cilat 
23,366 mijë lekë për paga dhe 3,715 mijë lekë për sigurime shoqërore. Numri i plotë punonjësve me kohë të plotë është 
27, ndërsa me kohë të pjesshme është 30 punonjës. 

 Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 
Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore do të jetë në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë  
11. 05. 1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, date 13. 10. 
1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. 

 

ii. Synimi i projektit 

Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve të shërbimeve publike 
Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera, për objektet dhe 
hapësirat publike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Sigurimi i shpenzimeve 
1. Paga, 
2. Sigurime shoqërore dhe shëndetësore, për adminsitratën vendore 
3. Blerje materiale të ndryshme për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve 
4. Pajisje me dokumentin e sigurimit teknik për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve 
 

b) Rezultatete pritshme 

Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësoretë administratës 
vendore në mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë. 
Efektivitet të plotëtë punës së punëtorëve të njësisë së ofrimit të shërbimeve 
Mirëmbajtja e të gjithë objekteve në qytet dhe në Nj.A 
Mirëmbajtje e ambjenteve publike në Nj.A 

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

1. Drejtoria e Burimeve 
Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 

2. Drejtoria e Financës 

 Bashkia  Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 
2020 

 
Total 
(000 lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurime Operative 

Transfert
a 

Kapit
ale 

A.1.1/1 
Paga dhe shtesat mbi 
paga 

23,366 23,366  
  

 

A.1.1/2 
Kontributi për sigurime 
shoqërore dhe 
shëndetësore  

3,715 
 

3,715 
  

 

A.1.2 

Kompensime për 
kryefamiljarë me 
ngarkesë me më shumë 
se 3 fëmijë 

180    180  

A.1.3 

Blerje materiale të 
ndryshme për 
punonjësit e njësisë së 
ofrimit të shërbimeve 

340   340   

A.1.3/1 
Pajisje me dokumentin 
e sigurimit teknik për 
punonjësit e njësisë së 

60 
 

 
 

60 
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ofrimit të shërbimeve 

TOTALI 27,661 23,366 3,715 400 180  

 
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 
2021 

 
Total 
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transfert

a 
Kapit
ale 

A.1.1/1 
Paga dhe shtesat mbi 
paga 

23,366 23,366  
 

 
 

A.1.1/2 
Kontributi për sigurime 
shoqërore dhe 
shëndetesore  

3,715 
 

3,715 
 

 
 

A.1.2 

Kompensime për 
kryefamiljarë me 
ngarkesë me më shumë 
se 3 fëmijë 

180 
 

 

 

180  

A.1.3 

Blerje mjete të 
ndryshme për 
punonjësit e njësisë së 
ofrimit të shërbimeve 

400 
 

 

 

 
400 

TOTALI 
 

27,661 23,366 3,715 
 

180 400 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 
2022 

 
Total 
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transfert

a 
Kapit
ale 

A.1.1
/1 

Paga dhe shtesat mbi paga 23,366 23,366  
 

 
 

A.1.1
/2 

Kontributi për sigurime 
shoqërore dhe shëndetesore  

3,715 
 

3,715 

 

 
 

A.1.2 

Paisje me dokumentin e 
sigurimit teknik për punonjësit 
e njësisë së ofrimit të 
shërbimeve 

80 
 

 

 
80 

 
 

A.1.2
/1 

Blerje materiale të ndryshme 
për punonjësit e njësisë së 
ofrimit të shërbimeve 

320          320   

A.1.3 
Blerje mjete të ndryshme për 
punonjësit e njësisë së ofrimit 
të shërbimeve 

400 
 

 
  

400 

Totali 27,881 23,366 3,715        400 
 

400 

f) Periudha e zbatimit 
 
Gjatë viteve 2020-2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
Institcioni likujdues: Bashkia Shkodër 
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Nr. 2 
P06260.O1.A2  
Hartimi i planeve të veprimit per 
shërbimet publike 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit 
Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike Vendore 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Bashkia Shkodër në zbatim tëLigjit nr.139/2015 “Për vetqeverisjen vendore” është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve 
publike si: shërbimi i pastrimit, shërbimi i gjelbërimit, shërbimi i ndriçimit publik, shërbimi i mirëmbajtjes së rrjetit të 
kanaleve kulluese dhe vaditëse, mirëmbajtja e rrugëve, e infrastrukturës së institucioneve të arsimit parashkollor dhe 
shkollor, etj.  
Për herë të parë në vitin 2017, me qëllim përmirësimin e shërbimit, Bashkia Shkodër ndërmori iniciativën për realizimin 
e Planit të Veprimit për përmirësimin e shërbimit të kullimit, si një dokument për analizën, planifikim afatmesëm, dhe për 
matjen e përformancës së ofrimit të shërbimit.  
Pas reformës territoriale, lind nevoja për një administrim sa më të mirë të burimeve, me efektivitet dhe efiçiencë, sipas 
prioriteteve dhe nevojave të vlerësuara nga qytetarët dhe teknicienët.  
Plani i veprimit për përmirësimin e një shërbimi të caktuar publik hartohet bazuar në metodologjinë e punës  në grup 
dhe përmes një procesi pjesëmarrës. Ky proces realizohet përmes procesit të përshkruar më poshtë.  
 

 Ngritja e grupit të punës për hartimin e dokumentit  

 Analiza e situatës aktuale të shërbimit, infrastrukturës, etj. 

 Baza ligjore dhe institucionale; 

 Përshkrimi i gjendjes 

 Të dhëna teknike dhe specifikime të shërbimit; 

 Shtrimi i problemeve; 

 Përshkrimi i përgjithshëm dhe qëllimi i planit të  veprimit për përmirësimin  e shërbimit 

 Vlerësimi me vëzhgues të kualifikuar rezultatet e vlerësimit të shërbimit me anketa (pyetësor) me qytetarët; 

 Kapacitete lokale për ofrimin e shërbimit (mirëmbajtje, apo investim); 

 Misioni,objektivat dhe aktivitetet e  planit të veprimit për shërbimin; 

 Komunikimi me publikun  
Plani i veprimit për përmirësimin e shërbimit është  dokument që shërben si një instrument  shumë i rëndësishëm për 
menaxhimin me cilësi, efiçencë dhe efikasitet  të shërbimit publik. 
Ky dokument përcakton gjithashtu edhe metodën  e menaxhimit të performancës, matjes së rezutateve nëpërmjet 
indikatorëve si dhe mundëson alokimin e buxhetit përmes një procesi dhe vendimarrje me pjesëmarrje. 
Në vitin 2020, Bashkia Shkodër parashikon  hartimin e Planit të veprimit për përmirësimin e disa shërbimeve publike si: 
shërbimi i gjelbërimit, shërbimi i mirëmbajtjes së infrastrukturës së objekteve shkollore, shërbimi i mirëmbajtjes së 
rrugëve, shërbimi i ndriçimit, etj. 
Nga eksperienca e realizuar gjatë hartimit të planit të veprimit për përmirësimin e shërbimit të kullimit në Bashkinë 
Shkodër, ky process realizohet për një periudhë 1-2 mujore.  
Bashkia Shkodër do të angazhojë stafin e vet sipas përgjegjësisë,specialistët dhe drejtuesit e niveleve përgjegjës, 
drejtorë, nënkryetarë dhe kryetar, përfaqësuesit e komunitetit, të rinjtë, pse jo edhe studentë të universitetit të Shkodrës. 
Ky proces do të kërkojë edhe mbështetjen me ekspertizë rreth 15-20 ditë punë për proceset e trajnimit, mbështetjen në 
ëorkshop apo seminare teknike, si dhe përpunimin e të dhënave.  
 

ii. Synimi i projektit  

 Hartimi i një plani/planeve të qartë afatmesëm veprimi për përmirësimin e shërbimit publik/shërbimeve 
publike; 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Ngritja e grupeve të punës  
2. Trajnim 2 ditor per parimet dhe metodën e SIAP. ( mund të bëhet në një ditë të gjatë)  
3. Pregatitje format raportimi ( ku t’i jepet detyra e rradhës për analizën e situatës sipas fomatit dhe 

metodologjisë, rradhës, elementëve përbërës etj)  
4. Pregatitje e tabelave financiare dhe të produktit (disagregimi i të dhënave dhe ndarja sipas strukturës 

raportuese) 
5. Shtrimi dhe analiza e problemeve 
6. Vendosja e rezultateve që do arrihen dhe indikatorët matës 
7. Mision, vizion, objektiva si dhe vendosja e objektivave të financimit, lidhja me produkt si dhe llogaritjet e 

eficencës. 
8. Formatimi i pyetësorëve (për qytetarët dhe vëzhguesit e kualifikuar) 
9. Mbledhja, përpunimi dhe agregimi i të dhënave  
10. Plani i veprimit  
11. Organizimi i komunikimit me publikun; 
12. Tabela përfundimtare dhe me anekset përkatëse; 
13. Diskutimi dhe konsultimi përfundimtar nga Këshilli i Bashkisë Shkodër; 
14. Miratimi i Planeve të veprimit për përmirësimin e shërbimeve dhe rregulloreve përkatësedhe në Këshillin 
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Bashkiak;  

b) Rezultatet që prisni  

 Hartimi i një plani/planeve të qartë afatmesëm veprimi për përmirësimin e shërbimit publik/shërbimeve 
publike; 

 Rritje e përformancës në menaxhimin dhe ofrimin e shërbimit;  

 Proces me pjesëmarrje për hartimin e planit-analiza – misioni-vizioni-objektivat e matshëm-prioritetet e 
aktiviteteve-burimet e financimit; 

 Sistem i qëndrueshëm për raportimin dhe monitorimin e shërbimeve publike;  

 Komunikim transparent me publikun;  

 Minimizim i korrupsionit të mundshëm, si një rrisk në administratën publike; 

 Përvetësimin e metodologjisë së punës nga ana e administratës së angazhuar në Bashkinë 
Shkodër; 

 Rritje e kapaciteteve të administrimit të shërbimit të administratës me përgjegjësi dhe të 
angazhuar në proces 

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

Drejtoria e Shërbimeve publike, ndjekjes së 
Investimeve dhe Infrastrukturës 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit,  
Drejtoria e Buxhetit; 
Drejtoria e Financës;  
etj: sipas fushës përkatës të shërbimit publik dhe 
nevojës për bashkëpunim, 

Bashkia e Shkodrës 
Ekspertë të fushës; 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri

me 
Operat

ive 
Subv Kapitale 

A.1 Ekspertë të fushës (honorar lekë/ orë)  
 

    

Shuma     2020  
 

    

f) Periudha e zbatimit  
Viti  2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Nënryetarët sipas fushës së përgjegjësisë; 
Drejtoritë përkatëse sipas fushës së përgjegjësisë së shërbimit; 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër 
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Nr. 3 
 

P06260.O2.A1 
Mirëmbajtje e varrezave publike 
dhe varrezave të dëshmorëve. 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit 
Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike Vendore 
 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Shërbimi i mirëmbajtjes së Varrezave Publike . 
 
Gjatë vitit 2019 është realizuar mirëmbajtja e varrezave publike në Bashkinë Shkodër  me sipërmarrje private me kontratë 
3-vjeçare e lidhur me date 15.05.2018.  
Shërbimet kryesore që kryhen janë:  

 Pastrim parcelash dhe rrugësh të brendshme ndërmjet parcelave me sipërfaqe 62 668 m2 

 Mirëmbajtje parcela të reja me sipërfaqe 15 000 m2 

 Mbjellje drurësh dekorativ 42 copë. 

 Mbjellje në parcela bordurë e gjelbërt, 250 m2 . 

 Shërbimi i ruajtjes dhe mirëmbajtjes për varrezat publike dhe ato të dëshmoreve. 
 

Është realizuar investimi për rrethimin e parcelave të reja. Kjo sipërfaqe e rrethuar dhe e shpronësuar siguron mundësinë e 
shërbimit për 7 vitet e ardhshme.  
 
Situata e Vlerësuar: 

 Mungesa e parcelave të reja për vazhdimësinë e shërbimit të varrimit.  

 Shpesh ka vështirësi në administrimin  të territorit sipas rregullores së funksionimit te varrezave publike, pasi 
varrezat nuk kanë  rrethim  të plotë në pjesën e parcelave të vjetra. Kjo shkakton vështirësi në kontrollin e 
territorit dhe  lëvizje të pakontrolluara të kalimtarëve. 

 Në pjesën më të madhe të njësive, administrimi i  varrezave bëhet nga vetë komunitetet apo nga institucione 
fetare.  

 Bashkia Shkodër ka angazhuar punonjës të shërbimeve të varrezave të pajisur me mjete përkatëse për ofrimin e 
shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave në Njësitë administrative.  

 Në ndonjë nga njësitë administrative pjesë e Bashkisë Shkodër, kërkohet vlerësimi dhe planifikimi per 
shpronësim të hapësirave të reja në funksione të shërbimit të varrezave.  
 

ii. Synimi i projektit 

Viti  2019- 2020-2021 

 Ofrim i shërbimit publik të varrezave në 80 % të territorit administrativ të Bashkisë Shkodër.  

 Vazhdim i ofrimit nëpërmjet kontratës me operatorin për Nja Shkodër deri në përfundim të afatit të kontratës. 

 Vazhdim i ofrimit të shërbimit në NJA, përmes punonjësve publike të kontraktuar për këtë qëllim.  

 Për vitin 2020 e në vazhdim, do të fuqizojë bashkëpunimin me komunitetin, institucionet e besimeve fetare për 
një mbarëvajte komunitare të këtij shërbimi në te gjithë territorin.  

 Zgjerimi I sipërfaqes funksionale nëpërmjet ndërtimit të parcelave te reja të varreve. 

 Gjatë viteve 2020 -2022 vlerësimi i nevojave për zgjerim territori për varreza  në Nj.A, dhe realizimi i procedurave 
të shpronësimit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Viti 2020 

 Zbatim e sistemit të monitorimi ti standartizuar ne kuadër të plotësimit të detyrimeve kontraktuale, apo detyrave 
të përcaktuara për strukturat publike të shërbimit. 

 Ndërtimi i 9 parcelave të reja të cilat do të plotësojnë kërkesat për shërbime funerale deri në fund të vitit 2022 me 
rreth 1900 varre. Investimi prej 9 500 mijë ,do të ndahet në dy vite, 4 000 mijë lekë në vitin 2020 dhe 5 500 mijë 
lekë në vitin 2021. 

 Vlerësimi i nevojave të NJA për zgjerim territori per varreza 
Viti 2021 – 2022 
 

 Realizim sipas përcaktimeve afatmesme për shërbimin e varrezave: 

 Përmirësim i  shërbimit të varrezave publike në Bashkinë Shodër.  

 Rritje e i investimeve për shërbimin e varrezave publike. 

 Përmirësim i përformancës së ofrimit të shërbimit përmes zbatimit dhe funksionimit të sistemit të monitorimit dhe 
rregullores.  

 Realizimi i procedurave të shpronësimit për zgjerim varreza në Nj.Administrative. 

b) Rezultatet që prisni  

 
Viti 2020 - 2022 
 

 Një plan i saktë veprimi është hartuar, vihet në zbatim me një rregullore për administrimin e shërbimit për një 
periudhë afatmesme  që do të hartohet. Ky plan do të analizojë nëvojat, kostot, dhe do të përcaktojë në kohë 
afatmesme synimet dhe indikatorët e matshëm  për përfomancën e ofrimit të shërbimit. 

 Ofrim i shërbimit të standartizuar për varrezat publike. 
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 Rritje e performancës së ofrimit të shërbimit nëpermjët një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit. 

 Zgjerim territori per varreza ne NJ.A 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operative 
Transf
erime 

Kapital
e 

A.1 
Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave 
publike dhe të dëshmorëve Qytet dhe 
varrezat e dëshmorëve 

9,877 
 

 9,877   

A.2 
Karburant për prerëset e Barit për 
Nj.A (benzinë) 

132 
 

 132   

A.3 Ndërtim parcela të reja 4,000 
 

 
 

 4,000 

 
Shuma 14,009 

 
 10,009  4,000 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Oper
ative 

Transf
erime 

Kapital
e 

A.1 
Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave 
publike dhe të dëshmorëve Qytet dhe 
varrezat e dëshmorëve. 

4,529 
 

 4,529   

A.2 
Tender i ri  me kontrate 5-vjecare pas 
dates 15.05.2021, (me vlerë totale 58 
000 lekë) 

5,600 
 

 5,600   

A.3 Ndërtim parcela të reja 5,500 
 

 
 

 5,500 

 
Shuma 15,629 

 
 

10,12
9 

 5,500 

  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operative 
Transf
erime 

Kapital
e 

A.1 
Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave 
publike dhe të dëshmorëve Qytet dhe 
varrezat e dëshmorëve 

10,400 
 

 10,400   

A2 
Rrethim, sistemim dhe asfaltim 
parcelat e vjetra 

1,754 
 

 1,754   

 
Shuma 12,154 

 
 12,154   

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë viteve 2020-2022 
 
 
 
 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së investimeve të 
infrastrukturës 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkodër 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

Nr. 4 
P06260.O3.A1 
Dekorimi i mjediseve publike 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit 
Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike Vendore 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Shërbimin e dekorit Bashkia Shkodër e realizon me burimet e veta financiare, me mjetet logjistike e fuqinë punëtore prej 
3 punonjës të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investime  dhe Infrastrukturës. Me  financimet në buxhetin 
e vitit 2019 është realizuar blerja e aksesorëve të rinj  me të cilët dekorohen sheshet dhe akset kryesore të qytetit. Pjesa 
tjetër e dekorit realizohet me elementë të investuar në vite, të cilët ruhen dhe mirëmbahen nga punonjësit e sektorit. Me 
këto  elementë zbukurues dekorohen sheshet Parrucë, Nënë Tereza, Demokracia, Rus i madh,  rrugët 13 Dhjetori, 28 
Nëntori, Kolë Idromeno, Zogu i Parë, Studenti,  Bulevardi Skënderbeg, Gjuhadol,  Mehmet Pashë Plaku si dhe godina e 
Bashkisë e sheshi i saj. 
Puna realizohet me punonjësit e  Drejtorisë së Shërbimeve Publike të cilët janë tre specialistë për dekorin që punojnë 
me kohë të plotë për realizimin e shërbimit dhe specialistët e ndriçimit që punojnë me kohë të pjesshme për dekorin në 
rastet e festave.  
Gjithashtu  për dekorimin e mjediseve vihen në dispozicion edhe 2 autovinçat e ndriçimit në varësi të Drejtorisë së 
Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investime  dhe Infrastrukturës. 
 
Puna që kryhet: 
Krahas  punës për dekorimin e qytetit për festat e fund vitit, realizohet shërbimi edhe në rastet e festave të tjera zyrtare 
si dhe aktivitete të ndryshme të Bashkisë gjatë vitit, ku ndër më kryesoret janë aktivitetet tradicionale si 2 Prilli, Dita e 
Luleve, Dita e Karnevaleve, Festa e Pavarësisë, etj. 

 
Problemet e paraqituara 
Në konteksin e ri territorial të Bashkisë Shkodër, lind nevoja për  shtrirjen e këtij shërbimi në njësitë administrative të 
Bashkisë si dhe rritja e cilësisë së dekorit urban në të gjitha qendrat dhe sheshet urbane. 
Nevoja për financime më të mëdha për ripërtëritjen me aksesorë të rinj bashkëkohorë për të rritur cilësinë sipas 
pritshmërisë së qytetarëve. 

ii. Synimi i projektit  

Viti 2020– 2021 – 2022 
Përmirësimi cilësor i dekorit urban në qytet dhe njësitë administrative, sipas specifikave dhe traditave. 
Shtimi i numrit të aktiviteteve duke përfshirë edhe festat e ndryshme fetare me elementë dekorativ. 
Shtimi i sipërfaqeve të dekoruara me rastin e festave tradicionale. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

I.Dekorimi i mjediseve publike 
Viti 2020 
Janë parashikuar shpenzimet sipas preventivave për dekorin e mjediseve publike për festat e fundvitit, festat e tjera 
zyrtare si dhe aktivitetet e ndryshme të Bashkisë gjatë vitit. 
 
1. Blerje aksesorë dekori për festat:  
Blerja e aksesorëve shtesë, të cilët do të vendosen në sheshe e rrugë kryesore të Bashkisë. Pjesa tjetër e dekorit do të 
realizohet me aksesorë të blerë në vitet e kaluara, të cilët ruhen e mirëmbahen nga punonjësit e sektorit. Me këto 
aksesorë për festat e fundvitit do të realizohen dekorimi i akseseve kryesore të rrugëve të qytetit, dekorohen sheshet 
Parrucë, Nënë Tereza, Demokracia, Rus i madh,  rrugët 13 Dhjetori, 28 Nëntori, Kolë Idromeno, Zogu i Parë, Studenti,  
Bulevardi Skënderbeg, Gjuhadol,  Mehmet Pashë Plaku si dhe godina e Bashkisë e sheshi i saj. 
2. Blerje materiale të ndryshme për dekorin: 

 Këtu përfshihen materialet e domosdoshme për riparimet e mundshme dhe montimin e aksesorëve 
të dekorit. Në zërat kryesorë të shpenzimeve përfshihen: 

 Kordon ndriçues dekorative (Ø 12 mm). 

 Tel përcjelles energjie elektrike  me dimension 2x1.5 mm. 

 Lidhëse kabllosh plastike. 
 

3. Blerje flamuj për dekorin e institucioneve administrative në të gjithë territorin si dhe në sheshe dhe rrugë kryesore. 
 

Viti 2021 
Do të parashikohet blerja e aksesorëve për festat e fundvitit. 
Blerje flamuj.  
 
Viti 2022 
Do të parashikohet blerja e aksesorëve për festat e fundvitit. 
Blerje flamuj.  

b) Rezultatet që prisni  
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Viti 2020-2021-2022 
- Krijimi i dekorit  më cilësor në të gjithë sheshet dhe rrugët kryesore në zonat urbane; 
- Krijimi i dekorit më cilësor festiv me rastin e festave zyrtare dhe fetare. 
- Përmirësim dhe pasurim i dekorit në qytet dhe Njësi administrative 

c) Aktorët e mundshëm  

 Drejtoria e Shërbimeve Publike, 
ndjekjes së Investime  dhe 
Infrastrukturës. 

 Administratorët e NjA 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do tëkontribuojëpërkëtëprojekt, 
financiarisht, etj.) 
BashkiaShkodër 
Donatorët  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2020 

Totali 
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operat
ive 

Transf
erime 

Kapital
e 

A.1.1 Paga dhe sigurime 1,609 1,388 221 
 

  

A.1.2 

Blerje aksesorë dekori 
për festat. materiale të 
ndryshme për dekorin, 
flamuj, etj. 

2,000 
 

 2,000   

 
Shuma 3,609 1,388 221 2,000   

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2021 

Totali 
( mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operat
ive 

Transf
erime 

Kapital
e 

A.1.1 Paga dhe sigurime 1,641 1,416 225 
 

  

A.1.2 

Blerje aksesorë dekori 
për festat. materiale të 
ndryshme për dekorin, 
flamuj, etj. 

 
2,024  

 2,024   

 
Shuma 3,665 1,416 225 2,024   

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2022 

Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operat
ive 

Transf
erime 

Kapital
e 

A.1.1 Paga dhe sigurime 1,674 1,444 230 
 

  

A.1.2 

Blerje aksesorë dekori 
për festat. materiale të 
ndryshme për dekorin, 
flamuj, etj. 

2,024 
 

 2,024   

 
Shuma 3,698 1,444 230 2,024   

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë viteve 2020-2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër 

 

 

 

 

 

 

Nr.5 P06260.O4.A1 Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
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Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve 
të gjelbërta 

N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit 
Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike Vendore 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata 

A. Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbëra. 
 

Gjatë vitit 2019 është realizuar mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta dhe të gjelbërimit rrugor me sipërmarrje private 
për  
Shërbimi realizohet për mirëmbajtjen e 87 810m2sipërfaqe të gjelbër ,ku përfshihen 62 lulishte. Këto lulishte sipas 
rendësisë dhe sipërfaqeve përkatëse janë specifikuar sipas kategorive të sipërfaqeve të gjelbërta, tipi “A”, “B”, “C”. 
Sipërfaqe të gjelbra Tipi A (Intensive) me sipërfaqe 34 107 m2 -përfshihen lulishte dhe parqe Urbane me sipërfaqe më të 
madhe se 5 000 m2, e kushtëzuar nga frekuentimi I lartë social. 
Sipërfaqe të gjelbra Tipi B (të rëndëshishme) me sipërfaqë 29 207 m2 – përfshihen zona të gjelbra të lagjeve, 
rrethrrotullime, dhe parqe lojrash. 
Sipërfaqe të gjelbra Tipi C (mirëmbajtje me frekuencë të reduktuar) me sipërfaqe 21 927 m2 – përfshijnë zona të gjelbra 
me shërbim, me frekuenca të reduktuara sipas grafikut e mirëmbajtjes. 
Shërbimet kryhen sipas grafikëvë të përcaktuar në funksin të tipologjive dhe elementet atraktiv të këtyre sipërfaqeve në 
zërate: mirëmbajtjessësiperfaqessëbarit, drurëve dekorativë, shkurreve, sipërfaqeve ujore, stolave, pastrim i rrugëve  të 
brendshme etj. Gjatë këtij viti janë realizuar edhe shërbimetë mirëmbajtjes në sipërfaqet e rikonstruktuara gjatë vitit 
2018 përkatësisht: 

 Rruga Gjovalin Gjadri (Zona Industriale) – me sipërfaqe 6 985 m2 

 Parteret e gjelbra në rrugën Zogu I Parë - me sipërfaqe 450 m2 

 Lulishta Bahçallek – me sipërfaqe 575 m2 

 Gjebrimi rrugor I shtuar nga investimet e vitit të mëparshëm. 
Shërbimi I gjelbrimit gjatë vitit 2019 është realizuar sipas zërave të preventivit më poshtë: 

 Mirëmbajtje e sip.të gjelbra Tipi A – me sipërfaqe34 137 m2 

 Mirëmbajtje e sip. të gjelbra Tipi B – me sipërfaqe 29 267 m2 

 Mirëmbajtje e sip. të gjelbra Tipi C – me sipërfaqe 21 927 m2 

 Mirëmbajtje e sip. të gjelbra Velipojë Tipi A – me sipërfaqe 17 000 m2 

 Mirëmbajtje gjelbrim Rrugor Tipi 1 – 2 471 copë 

 Mirëmbajtje gjelbrim Rrugor Tipi 2 – 1 823 copë 

 Mirëmbajtje gjelbrim Rrugor Tipi 3 – 2 049 copë 

 Mirëmbajtje gjelbrim rrugor Tipi 1 Velipojë – 76 copë 

 Mirëmbajtje bimësi në vazo dekoraqtive (Xhabije, Pedonale) – 250 copë 

 Mirëmbajtje stola dekorative – 319 copë 

 Mirëmbajtje shkurre dekorative (Rr. Mehmet P. Plaku) – 800 copë 

 Mbjellje drure dekorativë (lulishte dhe gjelbrim rrugor) – 340 copë 

 Mbjellje partere te gjelbra ted y anëve te tortuarit – 300 ml 

 Mbjellje shkurre dekorative – 106 copë 

 Prodhim fidanë lule sezonale në fidanishte – 1600 m2 

 Mbjellje bordurë e gjelbër – 82 ml 

 Shërbimi I mirëmbajtjes së Rrugës së Kalasë (shkulje e rrënjëve te bimëve të vogla) – 9 440 m2 

 Shërbimi I mirëmbajtjes së rrugës së Shirokës dhe bregut të liqenit (prerje bimë të vogla) – 68 576 m2 

 Mirëmbajtje sipërfaqe ujore qytet – 650 m2 

 Mirëmbajtje sipërfaqe ujore Velipojë – 401 m2 
Në Nj.Ad Velipojë është realizuar shërbimi mirëmbajtje sezonalenë sipërfaqene gjelbër (lulishte) në qendrën e plazhit 
Velipojë.Shërbimi është realizuar në një sipërfaqe prej 17 000 m2 lulishte dhe 491 m2sipërfaqe ujore (shatërvanet). 
Brenda kësaj sipërfaqeje ka dhe elementë të tjerë si, stola dekorativ 100 copë dhe drurë dekorativ 300 copë, gjelbërim 
rrugor 76 rrënjë. Ky shërbim është realizuar me operator sipërmarrës. 
Njëkohësisht realizohet dhe mirëmbajtja e gjelbërimit rrugor në qytet dhe Nj.Ad. me 6343 rrënjë pemësh, dhe kjo për 
nga specifikat e lartesise së pemëvë është ndarë në tre kategori, të cilave i shërbehet sipas grafikëve të përcaktuar. 
Gjatë vitit 2019 nga investimet e Bashkisë Shkodër si pjesë e projekteve për rikualifikim e blloqeve të banimit janë 
ndërtuar sipërfaqe të reja të gjelbra si: Blloqe banimi nr.2 Xhabiej, Rikonstruksion lulishtë Rr. Lëvizja e Postrribës, 
Rikonstruksion e një pjese të sipqrfaqes në qendër Perash, rehabilitim në Parkun Luigj Gurakuqi në zbatim të projektit 
“100 Dritat”, punime gjelbrimi për përmirësimin e ambientit brenda territorit të kopshtit “Ngjyrat”. 
Po kështu janë mbjellur dhe 100 copë drurë dekorativë sin ë lulishten e Rikonstruktuar Blloqe Banimi nr.2 Xhabije, 32 
copë drurë dekorative në Bllokun e Pallateve Gjovalin Gjadri, 25 copë drurë decorative tek Rr. Kol Heqimi, 16 copë 
drurë dekorativë Rr. Palokë Nika, 17 copë drurë dekorativë tek Rr. Dedë Gjon Luli, 60 copë drurë dekorativë në Nj.Ad. 
Ana e Malit, 15 copë drurë dekorativë Nj.Ad. Gur I Zi, etj të mbjella në lulishtet të qytetit. 
 
Situata e vlerësuar: 

 Dëmtimi i  sipërfaqeve të lulishteve: 
Dëmtimi i stolave nga amortizimi, por edhe nga veprimet e qëllimshme nga persona tëpapërgjegjshem. 
Mungesa e infrastrukturës në lulishte për vendosjen e biçikletave. 
Pengesat nga parkingjet për realizimin e shërbimeve tëpemëve në gjelbërimin rrugor. 
 

 Ndotja e shatërvaneve dhe dëmtimet, shpesh nga papërgjegjëshmeria e qytetarëve që hedhin mbeturina në 
to dhe prishin aksesorët e shatërvanit. 
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Planifikimi i ndërhyrjes për riorganizimin e  hapësirave të gjelbërta, duke u mbeshtetur ne kulturen dhe traditen e 
qytetit ne kultivimin e bimëve tradicionale. 

 Në shumë njësi  administrative gjelbërimi rrugor është i mangët. Në veçanti, zonat më të frekuentuara nga 
qytetarët dhe  vizitorët vendas dhe të huaj. 

 Vështirësia në qarkullim në rrugët rurale nga prezenca e shkurreve dhe barërave në bankina  
 

II. Synimi i projektit 

-Realizimi të shërbimit të mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra, për të gjithë Bashkinë me sipërmarrje private, me 
objektivin për të rritur sipërfaqe te gjelbërta në funksion të qytetarëve, duke patur parasysh që për vitin 2020 të kryejmë 
shërbimet e mirëmbajtjes dhe në lulishtet e rikonstruktuara me fondet e Bashkisë Shkodër gjatë vitit 2019 si: Blloku I 
pallateve nr.2 Xhabiej, lulishta tek Rruga Lëvizja e Postrribës etj. 
Kryerje shërbimi në lulishte sipas tipologjive (A, B, C) të sipërfaqeve të gjelbra dhe grafikëvë përkatës. 
E njëjta gjë dhe për gjelbërimin rrugor, shërbim i vecantëpërato, sipas lartësive, poredhesipasrëndësisë, duke e 
ndarënë: gjelbërimrrugorstandartdhegjelbërimrrugornërrugë historike duke patur parasysh dhe shërbimet e mirëmbajtjes 
në drurët dekorativ të mbjellë gjatë vitit 2019 
 
1- Riorganizimi i sipërfaqevetëgjelbra nëkuadërtëpërmisimittëpeisazhit urban dhehistorik, sidhepërtëqënëfunksional 
përtëgjithëkomunitetinsidhe duke prezantuar,sipastraditësdhekulturës së qytetit, me bimësi  si: lagerstroma, trëndafila, 
lule vjolë, kadife,ciklamin, salvia etj. 
2- Ofrim i shërbimittëmirëmbajtjessësipërfaqevetëgjelbërapërtëgjithalulishtet e qytetit. 
3- Krijimi  i sipërfaqevetërejatëgjelbra, me investime. 
4 - Zgjerim i gjelbërimit rrugor në Nj.A, sipas prioriteteve. 
5- Shërbim periodik  i mirëmbajtjes edhe për pika të rëndësishme turistike të qytetit, si rruga e KalasëRozafat,Bregu i 
liqenit dhe tek Ura e Mesit, sipas eventeve të ndyshme në këto dy zona. 
6 - Mirëmbajtje e infrastruktures rrugore ne Nj.A , duke i pastruarngabimësia e gjelbër (shkurre, ferra, barërat e lartë). 
7 - Mirëmbajtje e bankinavetërrugëvedhe trotuareve duke i pastruar nga bimësia e gjelbër (bari). 
 
Planifikimi për shërbimin në vitin 2020: 

                                           (lekë) 

Mirëmbajtje Sipërfaqe e  Gjelbërt gjithë Bashkia 38,056,000 

Investime  0 

TOTAL 38,056,000 

 
 
Mbulimi i kostove të shërbimit të gjelbërimit për vitin 2020 përllogaritet si më poshtë: 

 (lekë) 

Familjet 
Nr. i familjeve 
përfituese 
tëshërbimit 

Nr. i mesatarizuar i 
familjeve që paguajnë 
(jane hequr familjet me 
lehtësi fiskale) 

Tarifa e 
gjelbërimit 

Të ardhurat nga tarifat e 
gjelbërimit 

Shkodër 38,752 15,893 600 9,536,000 

TOTAL 9,536,000 

     Të ardhura nga 
biznesi 

   
11,952,000  

Të ardhurat nga institucionet 
  

160,000  

TOTALI i TË ARDHURAVE TË PLANIFIKUARA  21,648,000 
 

 
 

Iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Mbulimi I 
kostos nga 

tarifa
56.9%

Subvencionim 
nga Bashkia 

Shkodër
43.1%
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Viti 2020 
Mirëmbajtja dhe përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbra me të gjitha elementët sipas kontratës me operatarin sipërmarës 
Mirëmbajtja dhe përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbra me te gjitha elementët sipas kontratës me operatorin sipërmarrës 
Investime për krijimin e sipërfaqeve të reja të gjelbra, nëpërmjet rikonstruksioneve dhe rikualifikimeve të blloqeve të 
banimit.  
Realizimi i investimit për shtimin e gjelbrimit rrugor  
Vënie në zbatim e sistemit të monitorimi ti standartizuar ne kuadër të plotësimit të detyrimeve kontraktuale, apo detyrave 
të përcaktuara për strukturat publike të shërbimit. 
 
Viti 2021– 2022 
Sipas përcaktimeve  afatmesme të Planit të veprimit për shërbimin e gjelbërimit: 
Përmirësim i  mirëmbajtjes sësipërfaqeve të gjelbra  për të gjithë Bashkinë. 
Rritje e i investimeve për gjelbërim rrugor në  Nj.A. 
Përmirësim i përformancës së ofrimit të shërbimit të gjelbërimit përmes zbatimit dhe funksionimit të sistemit të 
monitorimit. 
 

b) Rezultatet që prisni  

 
Viti 2020 - 2022 
 
Do të hartohet një plan i saktë veprimi për një periudhë afatmesme, i cili do të analizojë nevojat, kostot, dhe do të 
përcaktojë në kohë afatmesme synimet dhe indikatorët e matshëm për përfomancën e ofrimit të shërbimit. 
Ofrim i shërbimit të standartizuar për hapësirat e gjelbërta ekzisutese.  
Rritje në përqindje dhe dendësi e sipërfaqeve të gjelbërta, funsionale në shërbim të qytetarëve të Shkodrës. 
Rritje e performancës së ofrimit tëshërbimit nëpermjët një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit. 

 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
( mije lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigur
ime 

Operati
ve 

Trans
ferim
e 

Kap
itale 

A.1 
Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në 
Bashkinë e Shkodrës 

38,056 
 

 38,056   

 
Shuma 38,056 

 
 38,056   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigur
ime 

Operati
ve 

Trans
ferim
e 

Kap
itale 

A.1 
Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në 
Bashkinë e Shkodrës 

11,443 
 

 11,443   

 
Ofrimi i shërbimit me Kontratën e re 
pas datës 28.06.2021 

27,074 
 

 27,074   

 
Shuma 38,517 

 
 38,517   

  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  
( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigur
ime 

Operati
ve 

Trans
ferim
e 

Kap
itale 

A.1 
Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në 
Bashkinë e Shkodrës 

42,369 
 

 42,369   

 
Shuma 42,369 

 
 42,369   

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë viteve 2020-2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të 
Infrastrukturës 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër 

 

 


