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Të dashur bashkëqytetarët e mi,  

Të nderuar këshilltarë të Bashkisë së Shkodrës,  

Pas reformës territoriale Bashkia jonë tashmë përfshin një territor rreth 50 herë më të madh, me një 
sipërfaqe prej 872.71 km2,  dhe një popullsi  dy herë më e madhe prej rreth 204,000  banorë të 
regjistruar. Bashkia e re e Shkodrës ka në përbërjen e saj 11 njësi administrative: Shkodër, Ana e 
Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh, Velipojë. Ajo ka nën 
administrimin e saj një qytet dhe 93 fshatra. 

 

Figure 1 Harta treguese Bashkia Shkodër 

Menjëherë pas zgjedhjeve të qershorit 2015, u përfshimë në një proces të vështirë të bashkimit 
administrativ dhe funksional të Bashkisë. Gjatë këtyre muajve procesi i trazicionit është shoqëruar 
me vështirëësi në menaxhimin, shpërndarjen dhe administrimin e burimeve njërëzore, është 
përballur me mungesën e burimeve financiare për vazhdimin e ofrimit të shërbimeve në territor. 
Bashkia e re Shkodrës trashëgoi a) asete të dëmtuara, të zaptuara dhe jo funksionale, b)mungesa në 
inventare dhe materiale referuar bilanceve të deklaruara më 30 qershor 2015, c)një sërë detyrimesh 
financiare kryesisht për kontrata për shërbime dhe investime me të tretë por të pa financuara nga 
buxhetet vendore, d) detyrime nga vendimet gjyqësore të formës së prerë ose dhe në proces. 
Procesi i transformimit dhe tranzicionit akoma nuk ka përfunduar. Një sërë aktesh normative, 
udhëzime dhe urdhëresa të paqarta kanë vështirësuar procesin duke sjellë vonesa, ripërsëritje të 
procedurave, mungesë koordinimi ndërmjet institucioneve vendore e qëndrore. 
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Të dashur bashkëqytarët e mi,  

Të nderuar këshilltarë të Bashkisë së Shkodrës,  

Projekt-buxheti i vitit të parë pas reformës territoriale ka pasuar një proces listimi dhe analizimi të 
problemeve dhe sfidave emergjente, programeve dhe projekteve afatshkurtra dhe afatmesme. Gjatë 
këtyre muajve komunikimi me njerëzit, takimet e diskutimet publike kanë ndihmuar për të 
përcaktuar shqetësimet dhe nevojat aq të shumta dhe me mundësi të kufizuara për t’u realizuar në 
një kohë afat-shkurtër.  

Gjatë këtij viti, së bashku, do të punojmë duke dhënë maksimumin për të përmbushur detyrimet, 
përgjegjësitë dhe premtimet tona. 

Unë, ne, Bashkia e Shkodrës duam të punojmë mirë, me përgjegjësi, duke zbatuar me rigorozitet 
ligjin, me transparencë, duke përdorur paratë në mënyrë efiçiente për gjërat e duhura, me besimin 
se vetëm kështu mund të ndryshojmë dhe të zhvillohemi. 

Për këtë do të punojmë për ndërtimin dhe fuqizimin  e administratës publike si një instrument 
thelbësor e pikënisje për t’i shërbyer qytetarëve. Rekrutimi i burimeve njerëzore cilësore dhe 
trajnimi i vazhdueshëm për  përmirësimin e punës në administrim është synimi ynë. Modernizimi i 
punës në administratën publike përmes zhvillimit dhe përdorimit të inovacionit. elektronikës dhe 
teknologjisë së komunikimit janë një alternativë që ne e mbështesim fort. 

Njerëzit janë zemra e Shkodrës! Me traditën, diversitetin, besimin, trashëgiminë, burimet, njohuritë, 
vlerat do të jenë gjithmonë pasuria dhe energjia e zhvillimit të terrritorit. Integrimi i kësaj larmije do 
të jetë përgjigja që Plani i Përgjithshëm Vendor do të mundësojë përmes instrumentave praktik të 
zhvillimit. 

Në territorin e Shkodrës ne kemi zona me diferenca të dallueshme përsa i përket infrastrukturës 
ekszsituese rrugore, shërbimeve publike, gjendjes së objekteve të arsimit dhe shërbimit 
shëndetësor, gjendjes ekonomike dhe sociale të komuniteteve.  

Përmirësimi në vijimësi sidomos i shërbimeve publike: kujdesi, pastrimi e mbrojtja e mjedisit, 
mirëmbajta e infrastrukturës ekzistuese, përmirësimi me furnizim me ujë të pijshëm, rritja e sigurisë- 
ndriçimi i ambjenteve publike, përmirësimi i aksesit dhe lëvizshmërisë mbetet sfidë e Bashkisë së 
Shkodrës. 

Me kontributet e qytetarëve do të mundësojmë përmirësimin e shërbimeve dhe kushtet duke krijuar 
një klimë pozitive për zhvillimin e biznesit, mikpritëse për vizitorët vendas dhe të huaj. Promovimi i 
territorit me vlerat e veta turistike, të trashëgimisë, të artit, të kulturës e traditës do të ndihmojë 
rritjen e ekonomisë. Agroturizmi dhe prodhimi i produkteve bujqësore janë një aspekt tjetër i 
rëndësishëm i ekonomisë në Shkodër. Zonat e prodhimit bujqësor në Shkodër përballen me nevojën 
e madhe për mirëmbajtje dhe investime në kullim dhe vaditje. Tashmë kjo është një përgjegjësi e 
jona, por që kërkon një angazhim bashkë  me komunitetin në pamundësi për të patur financa 
kombëtare direkte. Për këtë Bashkia e Shkodrës do të jetë e vëmendshme për të hartuar projekte 
dhe ofruar shërbim mirëmbajtje. Pasuritë e natyrës, pyjet dhe kullotat, uji, lumenjtë dhe liqeni janë 
pasuri që do të vlerësohen dhe projektohen si mundësi për zhvillim të aktiviteteve ekonomike. 
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Shkodra është një qytet që jeton, i ri, i gjallë dhe aktiv! Në Shkodër mësojnë dhe edukohen mbi 10 
mijë të rinj studentë dhe nxënës në nivele të ndryshme arsimit. Në territore të ndryshme vërehen 
diferenca të theksuara të kushteve për mësimdhënie. Përmirësimi i kushteve dhe përafrimi i 
standarteve do të jetë përpjekja dhe sfida e punës sonë. Kujdesi dhe shërbimet për familjen, për 
fëmijët, për të rinjtë, për personat me aftësi ndryshe do të jetë një risi duke besuar se kështu mund 
të ndihmojmë për një shoqëri  më të shëndetshme. 

Shkodra, me njerëzit kreativ, me historinë dhe kulturën, mikëpritjen dhe vlerat njerësore është një 
komunitet që jeton e zhvillohet. Mbrojtja e vlerave, zhvillimi dhe promovimi i traditës e historisë, 
gjallërimi i jetës kulturore, artistike e sportive janë për Shkodrën frymëzim dhe shpirt e frymëmarrje.  

Unë besoj që bashkë me ju, me bashkeqytetarët, me shumë punë e përkushtim do të marrim dhe 
përmbushim përgjegjësitë për të administruar dhe zhvilluar Shkodrën. 

Unë besoj në kontributin dhe mbështetjen tuaj! 

Voltana Ademi 

Kryetar  
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I. Buxheti i Bashkisë për Vitin 2016. 
 

Buxhetit i Bashkisë së Shkodrës për vitin 2016 është 1,655,453 mijë lekë, ndër të cilat 596,485 mijë 
lekë (36%) nga të ardhurat e veta, 511,662 mijë lekë (31%) transfertë e pakushtëzuar, 306,941 mijë 
lekë (18.5%) transfertë specifike, 4,525 mijë lekë nga donatorë, dhe 235,840 mijë lekë (14%) 
transfertë e kushtëzuar. 

Tabela 1 Planifikimi sipas programeve buxhetore 

 
 

 

  Programet buxhetore Buxheti ne /000 lekë 

P1. Planifikim Manaxhim Administrim 340,051 

P2. Planifikimin, administrimin dhe kontrollin e 
territorit sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 10,957 

P3. Infrastruktura rrugore 144,040 

P4. Shërbimet publike  313,801 

P.5 Transporti publik dhe lëvizshmëria (mobiliteti) 14,376 

P.6 Zhvillimi ekonomik lokal dhe turizmit 7,120 

P7 Bujqesia dhe zhvillimi rural 37,030 

P8 Mjedisi dhe mbrojtja e Pyjeve e kullotave. 8,294 

P9 Arsimi parauniversitar dhe edukimi 348,191 

P10 Strehimi dhe Shërbimet sociale 230,857 

P11 Kultura dhe sherbimet reakrecionale 86,534 

P12 Rinia dhe Sportet 102,203 

  Fondi rezervë 6,000 

  Fondi i Kontigjencës 6,000 

  TOTAL I SHPENZIMEVE 1,655,453 
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Grafiku 1 Planifikimi sipas programeve buxhetore 

 

Tabela 2 Planifikimi i buxhetit sipas klasifikimit ekonomik  

/000 lekë 

Programe Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime Fondi 

rezervë 
Fondi i 

Kontigjencës Totali 

TOTALI 573,447 543,727 12,000 262,962 263,317 6,000 6,000 1,655,453 
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Tabela 3 Planifikimi i buxhett sipas funksioneve 

Funksionet /000 lekë 
Arsimi parashkollor parauniversitar                        348,191  

Administrata vendore                       301,340  

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane;                       195,255  
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në 
nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit 
etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

                      170,078  

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve 
dhe shesheve publike vendore;                       144,040  

Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe 
administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e 
këtyre funksioneve. 

                      100,227  

Ndriçimi i mjediseve publike                          65,088  
Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit 
kombëtar dhe lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

                         57,634  

 Emergjencat civile                          38,710  

Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve 
sociale lokale. 

                         37,354  

Administrimi i infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave 
si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, 
sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 

                         37,030  

Parqet, lulishtet dhe hapësirate gjelbra publike;                          35,000  

Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për 
lexim me qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve. 

                         23,811  

Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, 
krijojnë fondin social për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës 
së përcaktuar me ligj. 

                         17,652  

Transporti publik vendor                          14,376  

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe 
garantimi i shërbimit publik të varrimit; 

                         11,297  

Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

                         10,957  

Administrimin e pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimin e 
institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar 
me ligj. 

                           8,294  

Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm 
                           6,040  

Fondi i kontingjences                            6,000  
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Fondi rezerve                            6,000  

Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj. 

                           5,772  

Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë 
kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen 
me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

                           5,089  

Zhvillimi i Turizmit                            4,770  

Programet/projektet rinore                            1,976  

Dhënie e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e 
aktiviteteve të biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së 
përcaktuar në legjislacionin në fuqi. 

                           1,600  

Shërbimi i dekorit publik;                            1,121  

Publikim i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil 
ekonomik etj. 

                               400  

Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive 
nxitëse, të tilla si panaire e reklama në vende publike; 

                               200  

Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal; 
                               150  

TOTALI                    1,655,453  
 

Disa tregues të rëndësishëm për buxhetin 
 

 Të ardhurat nga taksat janë 366,259 mijë lekë dhe zënë 61% të totalit të të ardhurave nga 
burimet e veta vendore.  

 Të ardhurat nga tarifat vendore janë 199,096 mijë lekë dhe zënë 33% të totalit të të 
ardhurave nga burimet e veta vendore.  

 Të ardhurat nga burime të tjera janë 34,746 mijë lekë dhe zënë 6% të totali të të ardhurave 
nga burimet e veta vendore.  

 Totali i shpenzimeve kapitale është 263,317 mijë lekë dhe zë 16 % të totalit të shpenzimeve 
 Totali i shpenzimeve operative është 543,727 mijë lekë dhe zë 33%  të totalit të shpenzimeve 
 Totali i shpenzimeve për paga dhe sigurime është 573,447 mijë lekë dhe zë 35% të totalit të 

shpenzimeve. 
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Grafiku 2 Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik 

Buxheti i vitit 2016 është hartuar sipas programeve buxhetore dhe funksioneve të përcaktuara me 
ligj. Për periudhën fillestare të planifikimit, pas reformës administrative territoriale, ka qenë e 
vështire mbledhja dhe analizimi i të dhënave për planifikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve si 
rezultat i:   

 Mungesës së një analize dhe plani menaxhimi për shërbimet publike (mbledhja-grumbullimi 
dhe transportimi i mbetjeve urbane, ndriçimi rrugor, gjelbërim, mirëmbajtje infrastrukturë 
rrugore, mirëmbajtje rrugë rurale, ofrimi dhe menaxhimi i shërbimit me ujë të pijshëm, 
mirëmbajtje objekte të arsimit parashkollor, mirëmbajtje të objekteve të arsimit, 
mirëmbajtje të objekteve në shërbimin shëndetësor, etj.); 

 Mungesës së analizës së kostove sipas standarteve për shërbimet publike; 
 Mungesës së bazës së të dhënave të plota për bizneset;  
 Mungesës së bazës së të dhënave të plota për familjet dhe individët; 
 Mungesës së bazës së të dhënave për ndërtesat; 
 Mungesës së bazës së të dhënave për tokën bujqësore; 
 Mungesës së një plani për zënien e hapësirës publike; 
 Mungesës së një plani për parkimin publik; 

 

Formulimi dhe prezantimi i buxhetit të vitit 2016 është risi përsa i përket metodologjisë së hartimit, 
duke ndjekur me korrektësi në fakt zbatimin e detyrueshëm të Ligjit 9936, datë 26.06.2008 “Për 
menaxhimin e sistemit buxhetor në Rëpublikën e Shqipërisë”, i orientuar drejt produktit për 
shërbime dhe zhvillim për banorët e Shkodrës. Planifikimi i buxhetit është bërë mbi bazën e 
përcatimit të politikave programore dhe objektivave specifik të matshëm përmes treguesve sasiorë 
dhe cilësore, të lexueshëm dhe të monitorueshëm lehtësisht në çdo kohë, gjatë gjithë procesit të 
zbatimit dhe realizimit, nga çdokush: nga administrata vendore, nga këshilltarët vendore, nga 
organizata të shoqërisë civile, nga çdo qytetar dhe i interesuar. 



 

II. Të Ardhurat e Bashkisë për vitin 2016 
 

Sipas nenit 34 te ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, pika 3 dhe 4, njësitë e vetëqeverisjes 
vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat dhe të ardhurat e tjera vendore, 
nga fondet e transferuara nga qeverisja qendrore dhe fondet që u vijnë drejtpërdrejt atyre nga 
ndarja e taksave dhe tatimeve kombëtare, huamarrja vendore, donacione, si dhe burime të tjera, të 
parashikuara në ligj. Njësive vendore u garantohet me ligj e drejta për krijimin e të ardhurave në 
mënyrë të pavarur. 
 
Për vitin 2016 të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë Shkodër, Nga të gjitha burimet e financimit 
parashikohen të jenë 1,655,453 mijë lekë. 

Ëto të ardhura, sipas ligjit të mësipërm, vjen nga dy burime të ardhurash si më poshtë: 
 

1. Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike 
për funksionet e reja që i transferohen Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. 
2.  Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen te ardhurat  tatimore ( nga taksat vendore), 
jo tatimore (nga tarifat për shërbimet publike që ofrojnë dhe te ardhurat e tjera vendore). 

 
Bashkia Shkodër për vitin 2016, duke përfshirë dhe të ardhurat e trashëguara nga viti i mëparshëm, 
transfertën e pa kushtëzuar, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të ardhura të tjera 
parashikon të përdorë rreth 1,113 mijë lekë të ardhura të veta.  
Tabela e mëposhtme paraqet të ardhurat e veta të Bashkisë Shkodër për vitin 2016 sipas çdo burimi. 

Tabela 4 Të ardhurat e veta të Bashkisë për vitin 2016 

Të ardhurat e veta të Bashkisë për vitin 2016 (000/lekë) 

 
Nr. 

 
Të ardhurat e veta 

 
Plan 2016 

I Nga burimet e veta vendore 600,101 
1 Të ardhurat tatimore/taksat 366,259 
2 Të ardhurat jo tatimore 233,842 
II Të ardhura të trashëguara  nga viti i 

mëparshëm 
21,892 

III Nga burimet qendrore  
1 Transferta e pakushtëzuar 490,679 
 TOTALI 1,112,672 

 
Të ardhurat nga burimet e veta vendore përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave të Bashkisë 
Shkodër me parashikim prej 601,101 mijë lekë, dhe  zënë 56% të totalit të të ardhurave të veta. 
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Të ardhurat nga burimet qendrore (transferta e pakushtëzuar) prej 490,679 mijë lekë zënë 44% të 
totalit të të ardhurave  
Për vitin 2016 krahas transfertës së pakushtëzuar është akorduar edhe fondi transferta specifike prej 
306,941 mijë lekë për funksionet e reja.  

 
Grafiku 3 Të ardhurat në përqindje 

II.1 Të ardhurat nga burimet qendrore  
 
Të ardhurat nga burimet qendrore përfshijnë të ardhurat nga Transferta e pakushtëzuar, transferta 
specifike, transferta e kushtëzuar.  

Tabela 5 Të ardhurat nga burimet e veta 

Të ardhurat nga burimet qendrore   /mijë lekë 

Transferta e pakushtëzuar 490,679 
Transferta specifike 306,941 
Transferta e kushtëzuar 235,840 
TOTAL 1,033,460 
 
Të ardhurat nga burimet qendrore janë 1,033,460 mijë lekë dhe përfshijnë transfertën e 
pakushtëzuar dhe atë specifike për funksionet e reja si dhe transfertën e kushtëzuar.  
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Grafiku 4 Të ardhurat nga burimet e veta 

II.2 Te ardhurat e veta vendore 
 
Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të gjitha burimet e të ardhurave, me përjashtim të transfertës 
së kushtëzuar. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të 
përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Specifika e këtyre të ardhurave, sipas 
nenit 40/1 të ligjit është që nëse nuk shpenzohen brenda vitit fiskal, trashëgohen në vitin tjetër 
fiskal. Pra, pjesë përbërëse e këtyre të ardhurave janë dhe ato që trashëgohen nga viti i mëparshëm. 
Planifikimi i te ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë Shkodër 
për vitin 2016, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe 
nënkategorizimet, këstet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, kushtet lehtësuese, strukturat 
përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë. 
 
Gjithashtu planifikimi i të ardhurave të veta u realizua si proces në bashkëpunim me administratën e 
bashkisë, me Njësitë Administrative, me Institucionet e Agjentët tatimorë, etj. Ky proces 
bashkëpunues do të mundësojë sigurimin e të ardhurave të mundshme për përmirësimin e 
mëtejshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat 
madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorin e bashkisë. 

II.2.1 Të ardhurat nga burimet e veta vendore 
 

Të ardhurat nga burimet e veta vendore llogariten në 600,101 mijë lekë. Ato përfshijnë të ardhurat 
nga taksat, të ardhurat nga tarifat dhe të ardhurat nga burime të tjera. Pjesën më të madhe të tyre e 
përbëjnë të ardhurat nga taksat (61%).   

Tabela 6 Të ardhurat nga burimet e veta vendore 

/mijë lekë 
Të ardhurat nga Burimet e Veta Vendore   600,101  
Të ardhura nga taksat           366,259  
Të ardhura nga tarifat          199,096  
Të ardhura nga burime të tjera vendore            34,746  
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Grafiku 5 Të ardhurat nga burimet e veta vendore 

Zërat e taksave dhe tarifave qe ndikojnë pjesën më të madhe të planit të të ardhurave nga 
burimet e veta për vitin 2016 janë kryesisht taksa e ndikimit në infrastrukturë që zë rreth 
26%, tarifat për pastrimin që zë rreth 21%, taksa e pasurisë së paluajtshme që zë rreth 19%, 
taksa e mjeteve të përdorura që zë rreth 8%. Këto 10 zëra kryesorë mbulojnë 74% të planit 
të të ardhurave të Bashkisë Shkodër. 

 

Grafiku 6 Ndikimi në planin e të ardhurave për vitin 2016, i çdo takse dhe tarife 

 

Tabela e mëposhtme pasqyron planin e të ardhurave të veta për vitin 2016, të kategorizuar sipas 
sipas klasifikimit ekonomik ligjor: 
 
  

Të ardhura 
nga taksat 

61%

Të ardhura 
nga tarifat

33%

Të ardhura 
nga burime 

të tjera 
vendore

6%

Të ardhurat nga burimet e veta vendore
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Tabela 7 Plani e të ardhurave të veta të Bashkisë së Shkodrës për vitin 2016 

  LLOJET E TË ARDHURAVE  Plani 2016   
A TË ARDHURAT NGA BURIMET E VETA  GJITHSEJ             600,101  
A.I TË ARDHURA TATIMORE/NGA TAKSAT VENDORE            366,259   
I.1 Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël                7,275  
I.1.0 Të ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogel (e prapambetur)                1,377  
I.2 Te ardhura nga taksa mbi pasurinë  e paluajtshme            114,774  
I.2.1 Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat              86,266   
I.2.1.1 Ndërtesa banimi              24,791   
1.2.1.2 Ndërtesa të tjera              61,475  
1.2.1.3 Ndërtesa  në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike.                                -     
I.2.4 Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore              18,585  
I.2.5 Të ardhura nga taksa mbi truallin                9,925  
I.3.  Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel                8,700  
I.4 Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja            155,824  
I.5 Të ardhura nga garanci financiare                                -     
I.6 Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme              10,500  
I.7 Të ardhura nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura              51,000  
I.8 Të ardhura nga taksa e rentës minerare                                -     
I.9 Të ardhura nga taksa e tabelës              16,809  
A.II Të ARDHURAT JOTATIMORE            233,842  
II Të ardhurat nga Tarifat vendore            199,096  
II.1 Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave            124,009  
II.1.1 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga familjet              59,844  
II.1.2 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga institucione                     250  
II.1.3 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga biznesi              63,915  
II.2 Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik              28,163  
II.2.1 Të ardhura  nga tarifë për ndriçimin publik nga familje              18,372  
II.2.2 Te ardhura nga tarifë ndricimi nga institucione institucione                      75  
II.2.3 Të ardhura nga tarifë ndricimi nga biznesi                9,716  
II.3 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin              19,166  
II.3.1 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga  familjet                9,186  
II.3.2 Të ardhura nga tarifa për  gjelbrimin nga institucionet                      75  
II.3.3 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga biznesi                 9,905  
II.4 Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë               27,758  
II.4.1 Nga tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit                    100  
II.4.2 Nga tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura                    280  
II.4.3 Nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit                1,375  
II.4.4 Nga tarifa parkimi për mjetet e liçensuara, dhe për vendparkime publike                 2,492  
II.4.5  Nga tarifë për dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj                    400  
II.4.6 Nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave.                                -     
II.4.7  Nga tarifat e shërbimeve që kryen struktura e MKZ                1,925  
II.4.8  Nga tarifa për zënien e hapësirave publike              19,685  
II.4.9  Nga tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille                                -     
II.4.10 Nga linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)                1,500  
A.III TË ARDHURA TË TJERA              34,746  
III.1 Tarifa nga institucione të arsimit, kultures, sportit, etj              15,160  
III.1.1 Biblioteka "Marin Barleti"                    100  
III.1.2 Muzeumet                2,100   
III.1.3 Teatri “Migjeni”                    600  
III.1.4 Qendra Kulturore e fëmijëve                    250  
III.1.5 Pallati sportit " Qazim Dervishi"                1,000  
III.1.6 Qendra Komunitare                                -     
III.1.7 Nga Marka “ZAHOTEX” nga artizanet e zonës                                -     
III.1.8 Nga dokumentat për tender ose ankand                                 -     
III.1.9 Nga kopshtet                7,920  
III.1.10 Nga çerdhet                3,190  
III.2 Të ardhura nga kundravajtjet ad ministrative (Gjobat)                8,850  
III.3 Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë                5,520  
III.4 Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime                    100  
III.5 Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e sherbimeve 1,500  
III.6 Të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara                                -     
III.7 Të ardhura nga privatizimi                                -     
III.8 Të ardhura nga sponsorizimet                3,616   

Pesha kryesore në realizimin e të ardhura për vitin 2016 i ngarkohet Njësisë administrative 
Shkodër në vlerën 446,386 mije Lekë, ose 74% të planit total të të ardhurave.  
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Tabela e mëposhtme pasqyron në mënyrë analitike ngarkesën fiskale sipas njësive administrative:  

Tabela 8 Ngarkesa fiskale sipas njësive administrative 

Planifikimi i të ardhurave për vitin 2016 sipas Njësive Administrative/ mijë lekë 

 Njësi Administrative Qendër Njësi Administrative të tjera 

Totali Shuma Lagje 1 Lagje 2 Lagje 3 Lagje 4 Lagje 5 Shuma Pult Shosh Shalë Postribë Guri i Zi Bërdicë Velipojë Dajç Ana e Malit Rrethina 

600,101 446,371 103.490 90.031 88.552 95.516 68.782 153.730 2.556 2.459 2.761 8.466 11.539 13.527 71.150 12.644 6.673 21.955 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 7 Planifikimi i të ardhurave për vitin 2016 sipas njësive administrative 



 

A. Kapacitetet fiskale të taksapaguesve 
 
Paguesit e nivelit të taksave dhe tarifave vendore janë bizneset, institucionet dhe familjet e të gjitha 
njësive administrative. Për përcaktimin e numrit të tyre janë konsideruar të dhënat për 
taksapaguesit e një viti më parë, si dhe përjashtimet apo lehtësitë fiskale sipas paketës fiskale të vitit 
2016 të miratuar nga këshilli i bashkisë. 

Në total numri  taksapaguesve është parashikuar rreth 35,966 (familje, biznese dhe institucione). 
Peshën më të rëndësishme të taksapaguesve e përbëjnë familjet (87% ndaj totalit) 

Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse e kapacitetit të taksapaguesve sipas kategorive dhe 
njësive administrative. 

 

Tabela 9 Kapaciteti i taksapaguesve sipas grupimeve  

KAPACITETI I TAKSAPAGUESVE SIPAS GRUPIMEVE (Numri) 

Nr Bashkia Shkodër Familjet Biznesi i Vogël Biznesi i madh Institucione 

I NjA Shkodër           18,010                 2,960                     793                       30  
  Lagjia nr.1             3,950                     780                     207                         5  
  Lagjia nr.2             3,750                     570                     154                         7  
  Lagjia nr.3             3,490                     700                     175                         7  
  Lagjia nr.4             3,730                     670                     176                         6  
  Lagjia nr.5             3,090                     240                       81                         5  
II NjA të tjera           13,220                     701                     232                       20  
  NjA Pult                289                         5                        -                           2  
  NjA Shosh                  69                         5                        -                           2  
  NjA Shalë                386                       13                        -                           2  
  NjA Postribë             1,390                       23                         8                         2  
  NjA Guri i Zi             1,648                       64                       10                         2  
  NjA Bërdicë             1,230                       87                         4                         2  
  NjA Velipojë             2,100                     337                     150                         2  
  NjA Dajc                995                       45                         9                         2  
  NjA Ana e Malit                879                       42                       10                         2  
  NjA Rrethinat             4,234                       80                       41                         2  
  TOTALI           31,230                 3,661                 1,025                       50  
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Grafiku 8 Taksapaguesit 

 

A.1 Taksapaguesit familjarë 
 

Në total numri i familjeve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale te 
bashkisë Shkodër është 31,230. Numri i familjeve në njësinë administrative Shkodër zë 
peshën kryesore me 18,010 familje ose 58% të numrin të përgjithshëm të familjeve në 
Bashkinë Shkodër. 

 

Grafiku 9 Numri i familjeve taksapaguese 

Parashikimi i të ardhurave nga familjet është bërë duke ju përafruar kapaciteteve reale të familjeve 
rezidente dhe duke mesatarizuar numrin e arkëtimeve në vitet e kaluara sipas zonave me numrin e 
familjeve sipas censusit. 

Në planin e të ardhurave janë parashikuar lehtësi fiskale për familjet me probleme sociale, si për 
familjet që janë përfitues te ndihmës ekonomike, për pensionistët, për invalidët etj. , të cilët 
përbëjnë rreth 8,810 familje ose 28% të familjeve taksapaguese. 
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Më poshtë tabela përmbledhëse për familjet sipas kategorive/lehtësive fiskale dhe sipas Njësive 
Administrative: 

Tabela 10 Kapaciteti i familjeve taksapaguese 

KAPACITETI I FAMILJEVE TAKSAPAGUESE 

Nr Bashkia Shkodër Totali i 
familjeve 

Familje me 
tarifa/taksa 
të plota 

Familje me lehtësi fiskale 

Pensionistë, 
invalidë, etj. 

Përfitues të 
ndihmës 
ekonomike 

I NjA Shkodër                18,010             14,260                        2,090                      1,660  
  Lagjia nr.1                   3,950               3,130                            460                         360  
  Lagjia nr.2                   3,750               2,970                            430                         350  
  Lagjia nr.3                   3,490               2,760                            410                         320  
  Lagjia nr.4                   3,730               2,950                            430                         350  
  Lagjia nr.5                   3,090               2,450                            360                         280  
II NjA të tjera                13,220               8,232                        2,228                      2,760 
  NjA Pult                      289                    60                              29                         200  
  NjA Shosh                        69                    19                              20                           30  
  NjA Shalë                      386                    67                              19                         300  
  NjA Postribë                   1,390                  290                            560                         540  
  NjA Guri i Zi                   1,648                  768                           440                         440  
  NjA Bërdicë                   1,230                  820                            180                         230  
  NjA Velipojë                   2,100               1,960                              80                            60  
  NjA Dajc                      995                  875                             30                            90  
  NjA Ana e Malit                      879                  569                            130                         180  
  NjA Rrethinat                   4,234               2,804                            740                         690  
  TOTALI                31,230             22,492                        4,318                      4,420  
 

 

Grafiku 10 Familje me lehtësi fiskale 
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A.2 Taksapaguesit biznese dhe institucione 
 

Bazuar në regjistrat aktual, në total, numri i bizneseve që parashikohet të përfshihen në skemën e 
detyrimeve fiskale te bashkisë Shkodër është 4,686. Biznesi i vogël zë 78% të numrit total të 
bizneseve.  

Numri i institucioneve që përfshihen në detyrimet fiskale janë rreth 50, ndër të cilat rreth 60% e tyre 
ndodhen në Njësinë Administrative Shkodër.  

Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse për bizneset sipas xhiros, sipas institucioneve dhe  Njësive 
Administrative: 

Tabela 11 Kapaciteti i bizneseve dhe institucioneve taksapaguese 

KAPACITETI I BIZNESEVE DHE INSTITUCIONEVE TAKSAPAGUESE 

Nr Bashkia Shkodër Totali Totali I 
bizneseve 

Nga kjo 
Institucione Biznesi i 

vogel 
Biznesi i 
madh 

I NjA Shkodër                3,783            3,753           2,960                793                 30  
  Lagjia nr.1                    992                987               780                207                   5  
  Lagjia nr.2                    731                724               570                154                   7  
  Lagjia nr.3                    882                875               700                175                   7  
  Lagjia nr.4                    852                846               670                176                   6  
  Lagjia nr.5                    326                321               240                  81                   5  
II NjA të tjera                    953                933               701                232                 20  
  Pult                        7                     5                    5                   -                     2  
  Shosh                        7                     5                    5                   -                     2  
  Shalë                      15                  13                 13                   -                     2  
  Postribë                      33                  31                 23                     8                   2  
  Guri i Zi                      76                  74                 64                  10                   2  
  Bërdicë                      93                  91                 87                     4                   2  
  Velipojë                    489                487               337                150                   2  
  Dajc                      56                  54                 45                     9                   2  
  Ana e Malit                      54                  52                 42                  10                   2  
  Rrethinat                    123                121                 80                  41                   2  
  TOTALI                4,736            4,686           3,661            1,025                 50  
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Grafiku 11 Numri i bizneseve 

Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e vogla vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregtar dhe 
shërbime me 84% ndaj totalit të bizneseve të vegjël. 

Tabela 12 Kapaciteti i bizneseve te vegjel sipas natyres 

KAPACITETI I BIZNESEVE TE VEGJEL SIPAS NATYRES SE TYRE 

Nr Bashkia Shkodër Biznesi i vogël 

Nga kjo : 

Njësi 
tregëtare 

dhe 
shërbimi 

Njësi 
prodhimi 

Profesione 
të lira Ambulantë 

I NjA Shkodër                 2,960              2,470                  170                  200                  120  
  Lagjia nr.1                    780                  670                    50                    50                    10  
  Lagjia nr.2                    570                  490                    30                    40                    10  
  Lagjia nr.3                    700                  540                    40                    40                    80  
  Lagjia nr.4                    670                  570                    40                    50                    10  
  Lagjia nr.5                    240                  200                    10                    20                    10  
II NjA të tjera                    701                  615                    56                    30                     -    
  Pult                         5                      5                     -                       -                       -    
  Shosh                         5                      5                     -                       -      
  Shalë                       13                    13                     -                       -                       -    
  Postribë                       23                    18                     -                        5                     -    
  Guri i Zi                       64                    59                     -                        5                     -    
  Bërdicë                       87                    74                    10                      3                     -    
  Velipojë                    337                  302                    30                      5                     -    
  Dajc                       45                    34                      6                      5                     -    
  Ana e Malit                       42                    37                      3                      2                     -    
  Rrethinat                       80                    68                      7                      5                     -    
  TOTALI                 3,661              3,085                  226                  230                  120  
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Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e mëdha, vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregtar dhe 
shërbime me 76% ndaj totalit të bizneseve të mëdhenj.  

Tabela 13 Kapaciteti i bizneseve të mëdha sipas natyrës së tyre 

KAPACITETI I BIZNESEVE TE MEDHA SIPAS NATYRES SE TYRE 

N
r 

Bashkia 
Shkodër 

Biznesi i 
madh 

Nga kjo :  
Njësi 

tregëtare 
dhe 

shërbimi 

Njësi 
tregtare për 

tregëtim 
karburanti 

Njësi 
prodhimi 

Subjekte 
ndërtimi 

Ente 
shtetërore, 

OJF, etj. 

I 
NjA 
Shkodër 

               
793  

                
590  

                     
20  

                    
80  

                   
33  

                   
70  

  Lagjia nr.1 
               

207  
                

160  
                       

5  
                    

20  
                      

8  
                   

14  

  Lagjia nr.2 
               

154  
                

120  
                       

4  
                    

10  
                      

6  
                   

14  

  Lagjia nr.3 
               

175  
                

130  
                       

4  
                    

20  
                      

7  
                   

14  

  Lagjia nr.4 
               

176  
                

130  
                       

5  
                    

20  
                      

7  
                   

14  

  Lagjia nr.5 
                 

81  
                   

50  
                       

2  
                    

10  
                      

5  
                   

14  

II 
NjA të 
tjera 

               
232  

                
184  

                     
24  

                    
20  

                      
4  

                    
-   

  Pult                 -   
                    

-   
                      

-   
                     

-                       -   
                    

-   

  Shosh                   -   
                    

-   
                      

-   
                     

-                       -   
                    

-   

  Shalë                   -   
                    

-   
                      

-   
                     

-                       -   
                    

-   

  Postribë 
                   

8  
                     

4  
                       

4  
                     

-                       -   
                    

-   

  Guri i Zi 
                 

10  
                     

5  
                       

2  
                      

2  
                      

1  
                    

-   

  Bërdicë 
                   

4  
                    

-   
                       

2  
                      

2                      -   
                    

-   

  Velipojë 
               

150  
                

145  
                       

2  
                      

2  
                      

1  
                    

-   

  Dajc 
                   

9  
                     

5  
                       

2  
                      

2                      -   
                    

-   

  
Ana e 
Malit 

                 
10  

                     
5  

                       
3  

                      
2                      -   

                    
-   

  Rrethinat 
                 

41  
                   

20  
                       

9  
                    

10  
                      

2  
                    

-   

 
TOTALI        1,025  

                
774  44                100                   37  

                   
70 
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Grafiku 12 Kapaciteti i bizneseve te vegjel sipas natyres 

 

B. Analiza e të ardhurave të veta vendore dhe ndikimet e tyre në të 
ardhurat e bashkisë 
 
Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat  nga taksat vendore, nga tarifat për 
shërbimet publike dhe të ardhurat e tjera vendore. 

Sipas ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 35/2, bashkitë e ushtrojnë të drejtën e 
vendosjes së nivelit të taksës, mënyrën e llogaritjes së saj, si dhe mbledhjen e administrimin e tyre 
brenda kufijve e sipas kritereve të përcaktuara me ligj. 

Llogaritja e të ardhurave të kësaj kategorie mbështetet në: 

1. Ligjin nr.9632  datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; 
2. Ligjin nr.9920 datë 26.05.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë“  i 

ndryshuar ; 
3. Vendimin e Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 1 date 22.01.2016 ”Për miratimin e Taksave dhe 

Tarifave Vendore në Bashkinë Shkodër“; 
 

B.1 Te ardhurat nga taksat vendore 
 
Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", me ndryshimet përkatëse, përbën 
ligjin bazë i cili përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të njësive të qeverisjes 
vendore në drejtim të taksave vendore, mbledhjes dhe administrimit e tyre.   

Paketa fiskale e bashkisë Shkodër për këtë kategori e hartuar dhe me përfshirjen e përfaqësuesve të 
komunitetit të biznesit e më konkretisht biznesit të madh (juridik) dhe të vogël (fizik), banorëve të 
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njësive administrative, përfaqësues të komunitetit sipas interesit dhe këshilltarë, pasqyron disa 
politika të rëndësishme për uljen e disa niveleve ligjore/kufi, etj. sipas kompetencave ligjore, si më 
poshtë: 

 Ulje e taksës së ndërtesës për qëllime banimi deri ne 30% nga refenca ligjore 
 Taksë 0 (zero) ndërtese për qëllime banimi për invalidët 
 Ulje e taksës së ndërtesë për qëllime biznesi etj. deri ne 30% nga referenca ligjore 
 Ulje në nivelin maksimal të lejuar prej 30% të taksës së tokës bujqësore 

 

Në vitin 2016 të ardhurat nga taksat përbëjnë rreth 61% të të ardhurave nga burimet e veta  të 
bashkisë.  

Pjesë e rëndësishme në këtë kategori të taksave vendore janë të ardhurat nga taksa e ndikimit në 
infrastrukturë, e cila zë mbi 43% te totalit dhe më pas vijnë të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e 
paluajtshme (31%) dhe më pas të ardhurat nga taksa e mjeteve te përdorura (14%).  

 

Grafiku 13 Të ardhurat vendore nga taksat vendore 

 

B.1.1 Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël 
 

Sipas ligjit 142/2015 dt 17.12.2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa me ligjin 9632, date 30/08/2006 
“Për sistemin e taksave vendore”, neni 11 ndryshon dhe: 

 shkalla tatimore për subjektet me xhiro nga 0 deri në 5 milion është 0 Lekë, 
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 ndërsa shkalla tatimore për subjektet me xhiro nga 5 milion deri në 8 milion është 5 % e 
fitimit.  
 

Tatimi i thjeshtuar për biznesin e vogël administrohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore, e cila në rolin 
e agjentit tatimor mban një komision prej 1% të vlerës së grumbulluar, ndërsa 99% kalon në favor të 
bashkisë Shkodër. 

Referuar legjislacionit të mëparparshëm, subjektet me xhiro 0 deri 2 milion Lekë i nënshtroheshin 
tatimit fiks prej 25,000 Lekësh në vit, ndërsa ato nga 2 deri në 8 milion Lekë xhiro i nënshtroheshin 
tatimit prej 7.5 % të fitimit në vit, por jo më pak se 25,000 Lekë.  

Pra, efekti negativ në të ardhurat e Bashkisë nga heqja me ligj e kësaj takse, vetëm për biznesin me 
xhiro 0-5 milion lek, është rreth 85,500 mije lekë. 

Më poshtë tabela analitike e efektit negativ në të ardhurat e Bashkisë Shkodër: 

Tabela 14 Efekti negativ ne taksat vendore nga heqja e tatimit mbi biznesin 

NjA Shkodër  NjA Velipojë   NjA të tjera Totali 

Nr. 
Bizneseve 

me xhiro 0-
5 milion 

Të ardhura 
të 

munguara  

Nr. 
Bizneseve 

me xhiro 0-
5 milion 

Të ardhura 
të 

munguara 

Nr. 
Bizneseve 

me xhiro 0-
5 milion 

Të ardhura 
të 

munguara 

           2,760            69,000                 310        7,750                350             8,750             85,500   

  81%   9%   10%  

 
Këtë vit parashikohet që nga 3,661 biznese të vogla që ka bashkia Shkodër në juridiksionin e saj, 
rreth 260 ose vetëm 7%  prej tyre rezulton të kenë xhiron vjetore 5-8 milion lekë. 

Të ardhurat nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël për vitin 2016 parashikohen 
7,275 mije lekë.  

Tabela 15 Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar 

Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël 000/lekë 

 Nj.A. Shkodër Nj.A. të tjera  
 

Totali 
 Me xhiro vjetore nga 0  

- 5.000.000 lekë 
Me xhiro vjetore nga 5.000.001 – 8.000.000 
lekë   

Numri i 
biznesit 

Niveli i 
tatimit 

Te ardhurat 
 

Numri i 
biznesit 

Niveli i tatimit Te ardhurat 
 

 0 0 260 5% e fitimit 7,275 7,275 
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B.1.2 Të ardhura nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 
 
Këto të ardhura përfshijnë te ardhurat nga : 
- Taksa mbi ndërtesat (mbi ndërtesat e banimit dhe mbi ndërtesat e tjera) 
- Taksa mbi tokën bujqësore 
- Taksa mbi truallin 
 
a) Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat 
 
Taksa mbi ndërtesat e banimit 
 
Baza e taksës është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj mbi dhe 
nën nivelin e tokës dhe për çdo kat.   

Gjatë vitit parashikohet zgjerimi i bazës së taksapaguesve nëpërmjet: 

 saktësimit dhe vlerësimit të drejtë të sipërfaqeve nëpërmjet grupeve të punës të ngritura 
për këtë qëllim. 

 rritjes së efiçensës së agjentit tatimor duke implementuar një program modern të 
kompjuterizuar, 

 ndarjes në këste të pagesave, 
 krijimit të arkave funksionale të agjentit tatimor më pranë zonave të banuara në njësitë 

administrative. 
 

Bashkia Shkodër parashikon që të gjejë mbështetje edhe tek institucionet e tjera si Zyra vendore e 
regjistrimit të pasurise për saktësimin dhe përpilimin e një regjistri sa më të saktë të banesave në 
territorin e saj. 

Duke u krahasuar me referencën ligjore, niveli i taksës së ndërtesave të banimit sipas paketës fiskale 
ka një lehtësim deri në 30% në zonat urbane, dhe deri në 17% në zonat rurale.  

Planifikimi i të ardhurave prej 24,791 mije Lekë për vitin 2016 është bëre duke u bazuar tek të 
dhënat e Censusit, si dhe duke iu referuar tendencës në rritje të kapacitetit të realizimit të të 
ardhurave ndër vite. Sipërfaqja e ndërtesave të banimit që taksohet parashikohet rreth 2,916,420 
m2, ku 74% zë sipërfaqja e taksueshme në Nj.A. Shkodër. 

Më poshtë paraqitet tabela e të ardhurave nga taksa mbi ndërtesat e banimit, sipas dy grupeve të 
njësive administrative: 



 

 
Tabela 16 Të ardhurat nga taksa mbi ndërtesat e banimit   

/000 lekë 

I.2.1.1 Kategorite e 
Ndertesave te 

Banimit 

NjA Shkodër  
  
  

NjA Velipojë 
  
  

NjA të tjera 
  
  

Total e 
ardhur 

Totali I 
Siperfaqes 

(m2) 
Sipërfaqja m2 Niveli i 

taksës 
l/m2 

Të ardhura  Sipërfaqja m2 Niveli i 
taksës l/m2 

Të ardhura Sipërfaqja m2 Niveli i 
taksës 
l/m2 

Të ardhura 

a) Ndërtuar para 
vitit 1993 

      1,502,550              9         13,523         90,000                5             450         533,764              5         2,669        16,642      2,126,314   

b) Ndërtuar gjatë 
dhe pas vitit 1993 

         643,950              9           5,796       210,000                5          1,050         228,756              5         1,144           7,989      1,082,706   

c) Ndërtesa të 
pashitura, por të 
hipotekuara si 
ndërtesa banimi 

              2,500            12                30              500              12                 6                    -               -                  -                  36             3,000   

d) Ndërtesa të dyta 
banimi 

              4,000            18                72           2,000              18               36                900            18              16              124             6,900   

  Totali       2,153,000          19,421      302,500          1,542        763,420           3,829        24,791      3,218,920   

  Ne % ndaj totali 67%   78% 9%   6% 24%   15% 100% 100% 

 
Detyrimi për ndërtesën e banimit për të gjithë familjarët parashikohet të shlyhet në bazë mujore së bashku me faturën e shërbimit të 
furnizimit me ujë te Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Sh.A. Shkodër, në cilësinë e agjentit tatimor.  Për shërbimin, agjenti do të mbajë 
përkatësisht 2% të shumës së arkëtuar, dhe do të kalojë çdo muaj në llogari të bashkisë Shkodër pjesën prej 98% te saj. 
 



 

 

Grafiku 14 Të ardhurat nga taksa e ndërtesave të banimit 

 
Persa i përket peshës së të ardhurave nga kjo taksë, është bashkia Shkodër që do të përballoje rreth 
78% të totalit të të ardhurave, ndërsa nëse i referohemi kategorisë së banesave, pjesa më e madhe e 
të ardhurave nga taksa mbi ndërtesat e banimit vjen nga banesat e ndërtuara para vitit 1993.  
 
 
Të ardhura nga Taksa e ndërtesës për biznese 
 
Kjo taksë administrohet nga Bashkia Shkodër. Baza e taksës është sipas rastit sipërfaqja e ndërtimit 
në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat.  
Duke u krahasuar me referencën ligjore, taksa për ndërtesat ka një lehtësim që shkon deri në 
maksimumin e lejuar prej 30% për gjitha llojet e bizneseve si në zonat urbane, ashtu edhe në zonat 
rurale. 
Planifikimi i të ardhurave për vitin 2016 me vlerë 61,475 mijë lekë është bërë mbi bazën e sipërfaqes 
aktuale të bizneseve në juridiksionin e bashkisë.  
 
Më poshtë paraqitet tabela e te ardhurave nga taksa mbi ndërtesat e banimit, sipas dy 
grupeve të njësive administrative: 
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Tabela 17 Të ardhurat nga taksa mbi ndërtesat e tjera/biznesi 

/000 lekë 

1.2.
1.2 

Kategorite e Ndertesave te 
tjera/biznesi 

NjA Shkodër  NjA Velipojë NjA të tjera Totali 
(000/
lekë) 

Totali 
I 

Siperf
aqes 
(m2) 

Sipërfa
qja m2 

Nive
li i 
taks
ës 
lekë
/m2 

Të 
ardh
ura 
000/
lekë 

Sipër
faqja 
m2 

Nive
li i 
taks
ës 
lekë
/m2 

Të 
ardh
ura 
000/
lekë 

Sipërf
aqja 
m2 

Nive
li i 
taks
ës 
lekë
/m2 

Të 
ardh
ura 
000/
lekë 

a) Për tregti dhe shërbime.             
93,600    

       
270    

     
25,27

2    

    
148,0

00    

         
120    

   
17,76

0    

        
38,960    

      
120    

     
4,675    

     
47,70

7    

      
280,56

0    

b) Per OJF, aktivitet artizanat, 
profesione te lira,ejj 

            
16,400    

         
54    

          
886    

      
22,00

0    

           
24    

         
528    

          
5,800    

         
24    

        
139    

        
1,553    

        
44,200    

c) Ndërtesa që përdoren për 
veprimtari prodhuese. 

            
97,200    

       
105    

     
10,20

6    

      
30,00

0    

           
53    

      
1,590    

          
7,900    

         
53    

        
419    

     
12,21

5    

      
135,10

0    

d) Ndërtesa të pashitura, por të 
hipotekuara si ndërtesë biznesi. 

                    
-     

       
210    

              
-     

               
-     

         
105    

            
-     

                 
-     

      
105    

            
-     

              
-     

                 
-     

  Totali          
207,20

0   

       
36,3

64    

   
200,0

00   

     
19,8

78    

        
52,66

0    

       
5,23

3   

     
61,47

5    

      
459,8

60   
  Ne % ndaj totali 45%   59% 43%   32% 11%   9% 100% 100% 

 
 



 
Ne planifikimin e kësaj takse është parashikuar gjithashtu një shtrirje e mëtejshme e bazës 
taksapaguese falë politikave fiskale lehtësuese të ndërmarra, rivlerësimit të gjendjes faktike, 
përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, si dhe bashkëpunimit të 
pritshëm me institucione si ZRRPP, ALUIZNI etj 
 

 

Grafiku 15 Të ardhurat nga taksa e ndërtesës për biznesin 

Kapaciteti totali i sipërfaqes së taksueshme për qëllime biznesi është 459,860 m². Ndër to 
bizneset e Nj.A. Shkodër disponojnë 59% të kësaj sipërfaqeje. Ndërsa, nëse i referohemi 
kategorive të banesave, pjesa më e madhe e te ardhurave nga taksa mbi ndërtesat e tjera të 
biznesit vjen nga ndërtesat e biznesit për tregti e shërbime (rreth 78%). 
 
 
b) Të ardhura nga Taksa mbi tokën bujqësore 

 
Kjo taksë administrohet nga Bashkia Shkodër. Baza e taksës është sipërfaqja e tokës 
bujqësore, në hektar, në pronësi ose në përdorim të taksapaguesit.  
 
Duke u krahasuar me referencën ligjore, taksa e çdo kategorie e tokës bujqësore ka një 
lehtësim që shkon në maksimumin e lejuar prej 30%. 
 
 
 
 
 



 

Më poshtë paraqitet tabela e të ardhurave nga taksa mbi tokën bujqësore, sipas kategorive 
të tokës dhe njësive administrative: 

Tabela 18 Të ardhurat nga taksa mbi tokën bujqësore 

/000 leë 

I.2.2 Kategorite 
e tokes 

bujqesore 

NjA Shkodër  NjA Velipojë NjA të tjera Totali 
(000/l
ekë) 

Totali I 
Siperfa

qes 
(m2) 

Sip
ërfa
qja 
m2 

Niveli i 
taksës 

lekë/m2 

Të 
ardhu

ra 
000/l
ekë 

Sipërfa
qja m2 

Niveli 
i 

taksës 
lekë/
m2 

Të 
ardhu

ra 
000/le

kë 

Sipërfaq
ja m2 

Nivel
i i 

taksë
s 

lekë/
m2 

Të 
ardhura 
000/lekë 

1.2.
2.1 

I 
                    

-         2,940   
              

-     
               

-     
      

2,940   
            

-     
             

400   

   
2,94

0   
     

1,176   
        

1,176   
              

400   
1.2.
2.2 

II 
                    

-         2,450   
              

-     
               

-     
      

2,450   
            

-     
          

1,200   

   
2,45

0   
     

2,940   
        

2,940   
          

1,200   
1.2.
2.3 

III 
                    

-         1,960   
              

-     
           

350   
      

1,960   
         

686   
          

3,390   

   
1,96

0   
     

6,644   
        

7,330   
          

3,740   
1.2.
2.4 

IV 
                    

-         1,610   
              

-     
           

290   
      

1,610   
         

467   
          

2,120   

   
1,61

0   
     

3,413   
        

3,880   
          

2,410   
1.2.
2.5 

V 
                    

-         1,330   
              

-     
           

260   
      

1,330   
         

346   
          

1,417   

   
1,33

0   
     

1,885   
        

2,230   
          

1,677   
1.2.
2.6 

VI 
                    

-         1,120   
              

-     
               

-     
      

1,120   
            

-     
             

760   

   
1,12

0   
        

851   
           

851   
              

760   
1.2.
2.7 

VII – X 
                    

-            980   
              

-     
               

-     
         

980   
            

-     
             

180   
      

980   
        

176   
           

176   
              

180   
  Totali                     

-       
              

-     
           

900     
     

1,499   
          

9,467     
   

17,086   
     

18,585   
        

10,367   
  Ne % ndaj 

totali 0%   0% 9%   8% 91%   92% 100% 100% 
 



Planifikimi i të ardhurave me vlerë 18,585 mije Lekë për vitin 2016 është bërë duke u bazuar 
ne kapacitetin aktual të njësive administrative dhe bazuar në parashikimin për zgjerimin e 
bazës së taksapaguesve nga grupeve e punës, nëpërmjet saktësimit të sipërfaqeve reale dhe 
kategorizimit të saktë dhe aktual të tokës bujqësore. 
 

 

Grafiku 16 Të ardhurat nga taksa mbi tokën bujqësore sipas kategorive 

Kapaciteti totali i sipërfaqes së taksueshme të tokës bujqësore është 10,367 m2. Nëse i 
referohemi kategorive të tokës, pjesa me e madhe e të ardhurave nga taksa mbi tokën 
bujqësore vjen nga tokat bujqësore të kategorisë së III dhe IV (rreth 60%). 

 
c) Të ardhura nga Taksa mbi truallin 
 
Taksa mbi truallin është një taksë e re që implementohet për herë të parë pas ndryshimeve 
ligjore fiskale për vitin 2016 dhe administrohet nga bashkia. Me “Truall” kuptohet një 
sipërfaqe toke, jo tokë bujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të ndërtimit, e 
përcaktuar nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, të miratuar për të ndërtuar mbi 
të.  
Baza e taksës është sipërfaqja në metër katror.  
Për bizneset kjo taksë administrohet nga Bashkia Shkodër. Për familjet detyrimi llogaritet 
dhe shlyhet në bazë mujore së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë te 
Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Sh.A. Shkodër, në cilësinë e agjentit tatimor.  
Planifikimi prej 9,924 mije lekë është bërë duke u bazuar në sipërfaqet aktuale të banesave 
dhe ndërtesave të tjera



 

Më poshtë tabela e te ardhurave nga taksa mbi truallin, sipas kategorive të truallit dhe njësive administrative: 

Tabela 19 Të ardhurat nga taksa mbi truallin 

/000 lekë 
I.2.
3   

Kategorite e 
truallit 

NjA Shkodër  NjA Velipojë NjA të tjera Totali 
(000/ 
lekë) 

Totali I 
Siperfaqe

s (m2) 
Sipërfaqja 
m2 

Niveli i 
taksës 
lekë/m
2 

Të 
ardhura 
000/lek
ë 

Sipërfaq
ja m2 

Niveli i 
taksës 
lekë/m
2 

Të 
ardhur
a 
000/lek
ë 

Sipërfaqj
a m2 

Niveli i 
taksës 
lekë/m
2 

Të 
ardhur
a 000 
/lekë 

a) Për qëllime 
banimi nga 

individët 

      
2,153,000   

      
0.42   

          
904   

    
302,500   

        
0.42   

         
127   

      
763,420         

0.42   

        
321   

        
1,352   

   
3,218,920   

b) Për qëllime 
biznesi 

         
223,600   

         18          
4,025   

    
200,000   

           
18   

      
3,600   

        
52,660            18   

        
948   

        
8,573   

      
476,260   

  Totali 2,376,600    4,929   502,500     3,727 816,080   1,269  9,925     
3,695,180   

  Ne % ndaj 
totali 

64%   50% 14%   38% 22%   13% 100% 100% 



 

 

Grafiku 17 Të ardhurat nga taksa mbi truallin sipas kategorive 

 
Kapaciteti total i sipërfaqes së taksueshme te truallit është 3,722,980 m², nga të cilat  47% e 
sipërfaqes i takon Nj.A. Shkodër. Ndërsa nëse i referohemi kategorive te truallit, pjesa më e 
madhe e te ardhurave nga kjo takse vjen nga trojet për qëllime biznesi (rreth 87%). 

 

B.1.3 Të ardhura nga Taksa e fjetjes në hotel 
 

Kjo taksë administrohet nga Bashkia Shkodër.  
 
Me “Hotel” kuptohet çdo subjekt tregtar që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin 
emërtimet hotel, motel, stabiliment turistik, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe 
çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim. 
 
Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel për person, dhe 
përcaktohet me ligj. 
 
Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli 
për llogari të bashkisë, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet 
çmimi i fjetjes, dhe mbi të vlera e taksës.  
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Tabela 20 Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel 

 
Zonat Të ardhura nga taksa 

e fjetjes ne hotel 
Hotel me 4-5 yje Bujtinë, fjetinë, 

motel etj. 
                      000/lekë 

Lagje nr. 1 60 0 60 
Lagje nr. 2 30 0 30 
Lagje nr. 3 320 170 150 
Lagje nr. 4 970 520 450 
Lagje nr. 5 220 0 220 
Velipojë 7,000 1,000 6,000 
Rrethina 100   100 
Totali 8,700 1,690 7,010 

 
Planifikimi i të ardhurave prej 8,700 mijë lekë për vitin 2016 është bërë duke parashikuar 
kapacitetet, numrin e njësive dhe periudhat e shfrytëzimit. 
 

B.1.4 Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë  
 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja administrohet nga Bashkia Shkodër.  
Bazuar në ligjin 9632, taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja përcaktohet në 
kufijtë 4-8% e çmimit të shitjes për ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga 
shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë 
apo përdorim publik.  

Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut sipas 
përcaktimeve të udhëzimin e Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kostos mesatare të 
ndërtimit të banesave, nga Enti Kombëtar i Banesave”, që miratohet çdo vit. 

Taksa e ndikimit në infrastrukture te ndryshme nga ato të përmendura më lart është 3 % të 
vlerës së investimit që kërkohet të kryhet. 

Bazuar në Ligjin Nr. 9482 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, 
taksa për ndërtesat në proçes legalizimi llogaritet 0,5% e vlerës së investimit.  
 
Planit për vitin 2016 për taksën e ndikimit në infrastrukturë prej 155.824  mijë lekë bazohet 
mbi parashikimin e lejeve për ndërtime të reja dhe shlyerjen e detyrimeve për objektet në 
proçes legalizimi . 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet në proçes legalizimi administrohet nga 
Bashkia Shkodër.  
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Vjelja e kësaj takse paraqet vështirësi për bashkinë Shkodër, pasi subjektet dhe familjarët 
pasi kryejnë proçedurat e legalizimit pranë ALUIZNI-it, kryejnë regjistrimin e pronës pa 
shlyer detyrimin përkatës. Realizimi i ardhurave nga kjo taksë lidhet dhe bazohet në 
zbatimin e masave shtrënguese, bllokimin e shërbimit të debitorëve nga bashkia Shkodër, si 
dhe në mbështetjen nga ZRRPP-ja. 

Tabela 21 Të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë 

/000 lekë 
    

Lloji i taksës 
Të ardhura në 

/000 lekë 
Taksa për ndërtimet e reja (përveç sektorit e turizmit, industrisë apo 
publik) 106,260 

Taksa për ndërtimet e reja në sektorin e turizmit, industrisë apo publik 22,000 

Taksa për ndërtimet të cilat janë në proçes legalizimi 27,564 

Totali 155,824 

 
 

B.1.5 Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e 
paluajtshme 

 
Kjo taksë administrohet nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.  
Taksa me nivelet sipas Ligjit Nr.9632 paguhet para kryerjes së regjistrimit nga personi që 
kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, dhe vendoset për ndërtesat dhe të 
gjitha pasuritë nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të cilat, në rolin e agjentit 
tatimor përfitojnë 3% të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdhin për llogari të buxhetit 
përkatës të bashkisë Shkodër, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës. 
 
Planifikimi prej  10,500 mije lekë bëhet nga agjenti tatimor, i cili është bazuar në 
eksperiencën e viteve të kaluara të numrit të procedurave të tjetërsimit të pronës të kryera 
nga vetë ato. 
 

B.1.6 Të ardhura nga Taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura 
 

Bazuar ne ligjin 9975 dt. 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare” të ndryshuar përcaktohet 
administrimi i taksës kombëtare të regjistrimit të mjeteve të përdorura, ku pas arkëtimit nga 
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institucione shtetërore ne rolin e agjentëve tatimorë, një pjesë e këtyre te ardhurave 
transferohen në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore sipas përkatësisë nga burojnë.  
 
Referuar pikës 3, të Nenit 4 të Ligjit 9975, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor në 
rolin e agjentit tatimor, arkëton detyrimin nga pronari i mjetit për vlerën e taksës për 
automjetin, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. Bazuar në 
numrin e mjeteve të regjistruara, 18% e të ardhurave nga kjo taksë kalon për llogari të 
Bashkinë Shkodër. 
 
Planifikimi prej  51,000 mije lekë bëhet nga agjenti tatimor, i cili bazohet në të dhënat e 
regjistruara për nivelet e taksave dhe numrin e automjeteve. 
 

B.1.7 Te ardhura nga Taksa e Tabelës 
 

Bazuar ne Ligjin Nr. 9632, dt.30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”, taksa e tabelës 
aplikohet për tre lloje tabelash, të përcaktuara sipas qëllimit të përdorimit dhe mënyrës së 
vendosjes së tyre: 
Tabela për qëllime identifikimi, të cilat nëse janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës 
ose brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi. Tabelat me sipërfaqe më të vogël se 2 m² 
nuk taksohen. 
Tabela për qëllime reklamimi, ku përfshihen tabelat që nuk janë brenda territorit të biznesit 
ose nuk janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës, dhe që mund të jenë të thjeshta ose 
elektronike. 
Tabela për qëllime ekspozimi, ku përfshihen tabelat me karakter të përkohshëm, për 
ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj. 
 
E ardhura nga kjo taksë për vitin 2016 parashikohet të jetë 16,808 mije lekë, ku 51% 
parashikohet të realizohet nga taksa e tabelës së identifikimit mbi 2 metra katror, dhe 47% 
parashikohet të realizohet nga taksa e tabelës për qëllime reklamimi. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 22 Të ardhura nga taksa e tabelave, sipas llojit dhe zonave              

në /000 lekë 
       Zonat Të ardhura 

nga taksa 
e tabelës 

 Tabelë 
identifikimi, 

mbi 2 
metra 
katror 

Tabela  
identifikimi  

jashtë 
territorit  

Tabelë 
reklamimi, 
e thjeshtë 

Tabelë 
reklamimi, 
elektronike  

Ekspozime, 
stenda  

banderola, 
etj 

Lagje nr. 1 3740 1905 38 1591 177 29 

Lagje nr. 2 3577 1822 37 1522 169 27 

Lagje nr. 3 3415 1740 35 1453 161 26 

Lagje nr. 4 3740 1905 38 1591 177 29 

Lagje nr. 5 1462 745 15 622 69 11 

Pult 17 9 0 7 1 0 

Shosh 17 9 0 7 1 0 

Shalë 17 9 0 7 1 0 

Postribë 84 44 0 36 4 0 

Guri i Zi 84 44 0 36 4 0 

Bërdicë 84 44 0 36 4 0 

Velipojë 320 148 3 124 14 31 

Dajc 84 44 0 36 4 0 

Ana e 
Malit 

84 44 0 36 4 0 

Rrethina 84 44 0 36 4 0 

Total 16,809 8,556 166 7,140 794 153 



 

II.2.2  Te ardhurat  nga Tarifat Vendore 
  
Referuar ligjit 139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore”, neni 35/5, bashkitë krijojnë të 
ardhura nga tarifat vendore për: shërbimet publike që ato ofrojnë; të drejtën e përdorimit 
të pronave publike vendore;dhënien e licencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin e 
dokumenteve të tjera, për të cilat ato kanë autoritet të plotë, me përjashtim të rasteve kur 
përcaktohet ndryshe me ligj; 
 
Bashkitë vendosin vetë për nivelin, mënyrën e mbledhjes dhe të administrimit të tarifave 
vendore, në përputhje me politikat dhe parimet e përgjithshme kombëtare të përcaktuara 
në ligjet në fuqi. 
 
Paketa fiskale e Bashkisë Shkodër për vitin 2016  e hartuar dhe me përfshirjen e 
përfaqësuesve të komunitetit dhe të biznesit, pasqyron disa politika të rëndësishme 
lehtësuese, apo ulje të niveleve nga ajo e llogaritur referuar kostos së sherbimit të ofruar.  
Disa prej tyre janë: 

- Tarifa zero për shërbimin e ndriçimit publik dhe gjelbërimit për zonat rurale 
- Tarifa zero për familjet me ndihmë ekonomike. 
- Tarifa të reduktuara 50% sipas kritereve për pensionistë, invalidë, etj. 
- Tarifa 0 (zero) për Fermerët që janë regjistruar me NIPT sipas vërtetimit nga 

Drejtoria Rajonale Tatimore 
 
Tabela e mëposhtme pasqyron të ardhurat nga tarifat për vitin 2016, sipas llojit te 
shërbimeve qe Bashkia do të ofrojë për qytetaret, bizneset apo institucionet:  

Tabela 23 Të ardhurat nga tarifat  

në /000 lekë 
II Të ardhurat nga Tarifat vendore            199,096  
II.1 Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave            124,009  
II.1.1 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga familjet              59,844  
II.1.2 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga institucione                     250  
II.1.3 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga biznesi              63,915  
II.2 Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik              28,163  
II.2.1 Të ardhura  nga tarifë për ndriçimin publik nga familje              18,372  
II.2.2 Te ardhura nga tarifë ndricimi nga institucione institucione                      75  
II.2.3 Të ardhura nga tarifë ndricimi nga biznesi                9,716  
II.3 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin              19,166  
II.3.1 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga  familjet                9,186  
II.3.2 Të ardhura nga tarifa për  gjelbrimin nga institucionet                      75  
II.3.3 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga biznesi                 9,905  
II.4 Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë               27,758  
II.4.1 Nga tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit                    100  
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II.4.2 Nga tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura                    280  
II.4.3 Nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit                1,375  

II.4.4 Nga tarifa parkimi për mjetet e liçensuara, dhe për vendparkime 
publike                 2,493  

II.4.5  Nga tarifë për dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe 
nënprodukteve të saj                    400  

II.4.6 Nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave.                                -     
II.4.7  Nga tarifat e shërbimeve që kryen struktura e MKZ                1,925  
II.4.8  Nga tarifa për zënien e hapësirave publike              19,685  
II.4.9  Nga tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille                                -     

II.4.10 Nga linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, 
Internet)                1,500  

 
Për vitin 2016 janë parashikuar 199,096 mijë Lekë, dhe ato përbëjnë rreth 33 % të 
ardhurave nga burimet e veta vendore.  
 
Pjesë e rëndësishme në këtë kategori të të ardhurave nga tarifat janë të ardhurat nga tarifat 
për ofrimin e shërbimeve publike, si pastrimi e largimi i mbetjeve (62%), gjelbërimi (10%) 
dhe ndriçimi publik (14%), te cilat së bashku zënë 86% të totalit të të ardhurave nga tarifat 
vendore. 

 

Grafiku 18 Të ardhurat nga tarifat sipas shërbimeve 

 
Kriteri bazë për vendosjen e një tarife për shërbimin publik është kostoja e tij, dhe paguhet 
nga familjet apo bizneset të cilët kontribuojnë dhe e përfitojnë këtë shërbim.  
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Ngarkesa e tarifimit është shpërndarë duke u bazuar në: 
- vendndodhjen (zonë urbane apo zonës rurale),  
- në llojin e aktivitetit (tregti, shërbim, prodhim, profesion i lirë, fermer, aktivitet 

transporti, ndërtimi, karburanti, institucion, ojf, etj) 
- dhe në statusin e subjektit (familjar, biznes i madh, biznes i vogël, institucion 

shtetëror, ambulant etj). 
 
Parashikimi i të ardhurave nga biznesi bëhet duke u bazuar në kapacitete, si dhe në shtrirjen 
e mëtejshme të bazës taksapaguese falë politikave fiskale lehtësuese, përmirësimit te 
shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, fokusimit në zona me kapacitete të 
pashfrytëzuara, si dhe sensibilizimin dhe trajtimin e biznesit si partner në dhënien e 
shërbimeve për komunitetin. 
 
Te ardhura nga Tarifat e shërbimeve publike për pastrimin e largimin e mbetjeve, 
gjelbërimin dhe ndriçimin publik 
 
Tarifat familjare për pastrim, ndriçim, gjelbërim për të gjithë taksapaguesit do të shlyhen në 
bazë mujore së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë tek Ndërmarrja 
Ujësjellës Kanalizime Sh.A. Shkodër, në cilësinë e agjentit tatimor. Për shërbimin, agjenti do 
të mbajë përkatësisht 2% të shumës së arkëtuar, dhe do të kalojë çdo muaj në llogari të 
bashkisë Shkodër pjesën prej 98% te saj.  
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Tabela 24 Të ardhurat nga tarifa e pastrimit sipas njësive administrative 

në /000 lekë 
Zonat Te ardhura nga 

tarifa e pastrimit 
Tarifa nga 
familjet 

Tarifa nga 
institucione 

Tarifa nga biznesi 

Lagje nr. 1 24,180 10,080 25 14,280 
Lagje nr. 2 19,665 9,555 35 10,255 
Lagje nr. 3 20,724 8,895 35 11,990 
Lagje nr. 4 21,566 9,495 30 12,220 
Lagje nr. 5 12,539 7,890 25 4,785 
Pult 386 75 10 25 
Shosh 119 29 10 25 
Shalë 544 76 10 65 
Postribë 2,114 855 10 415 
Guri i Zi 2,702 1,482 10 690 
Bërdicë 2,091 1,365 10 585 
Velipojë 7,599 3,000 10 6,255 
Dajc 1,745 1,335 10 525 
Ana e Malit 1,633 951 10 555 
Rrethina 6,401 4,761 10 1,245 
Total 124,009 59,844 250 63,915 

 

Tabela 25 Të  ardhurat nga tarifa e ndriçimi publik, sipas llojit dhe zonave 

në /000 lekë 

     
Zonat Te ardhura nga 

tarifa për 
ndriçimin  

Tarifa nga 
familjet 

Tarifa nga 
institucione 

Tarifa nga 
biznesi 

Lagje nr. 1 6,554 4,032 12.5 2,509 
Lagje nr. 2 5,672 3,822 17.5 1,826 

Lagje nr. 3 5,616 3,558 17.5 2,046 
Lagje nr. 4 5,958 3,804 15 2,139 
Lagje nr. 5 3,959 3,156 12.5 790 

Velipojë 406 - 0 406 
Total                      28,163                       18,372  75                       9,716  
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Tabela 26 të  ardhurat nga tarifa e Gjelbërimit publik, sipas llojit dhe zonave 

në /000 lekë 

     Zonat Te ardhura nga 
tarifa për 
gjelbrimin 

Tarifa nga 
familjet 

Tarifa nga 
institucione 

Tarifa nga 
biznesi 

Lagje nr. 1                  4,583                   2,016                         13                   2,554  

Lagje nr. 2                  3,794                   1,911                         18                   1,862  

Lagje nr. 3                  3,876                   1,779                         18                   2,082  

Lagje nr. 4                  4,101                   1,902                         15                   2,184  

Lagje nr. 5                  2,399                   1,578                         13                       808  

Velipojë                      415                          -                            -                         415  

Total                19,166                   9,186                         75                   9,905  
 
 
Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë 
 
Të ardhura nga Tarifa  e kontrollit  të zhvillimit të territorit 
Nga ky zë parashikohen 100 mije lekë nga tarifat që mbulojnë kostot administrative të 
drejtorisë së planifikimit dhe kontrollit të territorit për shërbimin që i ofron subjekteve.  
 
Të ardhura nga Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura 
Zëri tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura parashikon të ardhura me vlerë 280 
mije lekë nga tarifimi për vendosje vule nga veterineri i autorizuar pas verifikimit të mishit të 
bagëtive të therura ne vende të aprovuara. 
 
Të ardhura nga Tarifat e liçensimit te veprimtarive te transportit 
Plani i të ardhurave prej 1,375 mije lekë të parashikuara për vitin 2016 bazohet tek tarifat e 
miratuara nga Ministria e Financave për subjekte që pajiset me liçensën dhe çertifikatë 
përkatëse për transport udhëtarësh ose mallrash.  

 
Të ardhura nga Tarifa e parkimit për mjetet e licencuara dhe për vendparkime publike  
Të ardhurat prej 1,311 mije lekë të planifikuara nga tarifa e parkingut për mjetet që janë 
pajisur me një liçensë transporti, kur një pjesë e tyre kanë vende te caktuara me sinjalistikë 
te veçante rrugore si taksi, autobusë etj. zënë 53% të planit nga tarifat e parkingut. 
Të ardhurat prej 1,182 Mije Lekë nga tarifa për vendparkime të dedikuara dhe të rezervuara 
për një subjekt ose institucion te veçantë zënë 47% te planit nga tarifa e parkingut. Tarifa në 
këtë rast administrohet bazuar në lejen dhe marrëveshjen kontraktuale ndërmjet subjektit 
dhe bashkisë. 
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Tabela 27 Të ardhura nga tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara, dhe parkingjet e rezervuara 

në /000 lekë 
       

Zona Të ardhura 
nga Tarifat e 

parkimit 

Tarifë për 
parkimin 
Taksi 4+1 

Mikrobuz 
pasagjeri 
dhe malli 

Autobuzë Kamionë Vende të 
rezervuara 

Lagje nr. 1 1            577  10.5 152 80 383 

Lagje nr. 2 2            471  7 120 64 258 

Lagje nr. 3 3            330  7 88 48 191 

Lagje nr. 4 4            577  10.5 152 80 383 

Lagje nr. 5 5            330  7 88 48 191 

Pult 6               16  0 16 0 0 

Shosh 7               16  0 16 0 0 

Shalë 8               16  0 16 0 0 

Postribë 9               22  0 22 0 0 

Gui i Zi 10               22  0 22 0 0 

Bërdicë 11               22  0 22 0 0 

Velipojë 28 0 28 0 0 0 

Dajc 22 0 22 0 0 0 

Ana e Malit 22 0 22 0 0 0 

Rrethina 22 0 22 0 0 0 

Total 2,492 42 808 320 140 1,182 
 
 

Të ardhura nga Tarifa për dhënie liçensë për tregtimin të naftës bruto e n/produkteve 
Bazuar në VKM Nr. 970, dt 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për 
dhënien e liçencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, ky zë 
parashikon të ardhurat vjetore prej 400 Mije Lekë nga subjekte me aktivitet karburant, që 
pajisen me liçensë karburanti. 
 
Tarifë për linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) 
Ky zë parashikon të ardhurat vjetore prej 1,500 Mije Lekë. 
 
Të ardhura nga Tarifat e shërbimeve te mbrojtjes nga zjarri  
Të ardhurat e parashikuara për vitin 2016 me vlerë 1,925 Mije lekë bazohen në nivelin e 
tarifave të shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ndaj 
shtetasve dhe personave, juridik e fizik, vendas e të huaj, si dhe në realizimin e të ardhurave 
vitet e kaluara nga kjo strukturë. 
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Të ardhura nga Tarifa për zënien e hapësirave publike 
Baza e taksës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në 
shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Taksa llogaritet si detyrim mujor i 
taksapaguesit.  

Parashikimi i të ardhurave është bërë duke ju referuar kapaciteteve të hapësirave publike 
brenda juridiksionit të Bashkisë. 

Tabela 28 Të ardhurat nga tarifa e zënies së hapësirave publike, sipas llojit dhe zonave 

në /000 lekë 
    

Zona Të ardhura nga tarifa 
për zënien e 

hapësirave publike 

Zënie e hapësirës 
publike zona I 

Zënie e hapësirës 
publike zona II 

Lagje nr. 1 319 319   

Lagje nr. 2 319 319   

Lagje nr. 3 286 286   

Lagje nr. 4 319 319   

Lagje nr. 5 269 269   

Pult 0   0 

Shosh 0   0 

Shalë 0   0 

Postribë 8   8 

Guri i Zi 0   0 

Bërdicë 0   0 

Velipojë 17,997   17,997 

Dajc 42   42 

Ana e Malit 42   42 

Rrethina 84   84 

Total tarife 19,685 1,512 18,173 

 

II.2.3 Te ardhura nga burime te tjera 
 
Referuar ligjit 139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore”, neni 36, te ardhura nga burime te 
tjera janë: të ardhurat nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë; të ardhurat nga 
investimet mbi kapitalet; të ardhurat nga titujt dhe të drejtat e tjera të blera nga bashkia; të 
ardhurat nga fitimi i ndërmarrjeve publike në pronësi; të ardhurat nga partneritetet privat-
publik. 
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Bashkitë krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre ekonomike, qiratë dhe shitja e pronave, 
dhuratat, interesat, gjobat, ndihmat ose donacionet. Gjithashtu Bashkitë mund të krijojnë të 
ardhura nga veprimtaritë e tyre kulturore, sportive dhe të tjera, të përcaktuara me ligj. 

Tabela 29 Te ardhurat nga burime të tjera për vitin 2016  : 

në /000 lekë 
A.III TË ARDHURA TË TJERA              34,746   
III.1 Tarifa nga institucione të arsimit, kultures, sportit, etj              15,160  
III.1.1 Biblioteka "Marin Barleti"                    100  
III.1.2 Muzeumet                2,100  
III.1.3 Teatri “Migjeni”                    600  
III.1.4 Qendra Kulturore e fëmijëve                    250  
III.1.5 Pallati sportit " Qazim Dervishi"                1,000  
III.1.6 Qendra Komunitare                                -     
III.1.7 Nga Marka “ZAHOTEX” nga artizanet e zonës                                -     
III.1.8 Nga dokumentat për tender ose ankand                                 -     
III.1.9 Nga kopshtet                7,920  
III.1.10 Nga çerdhet                3,190   
III.2 Të ardhura nga kundravajtjet ad ministrative (Gjobat)                8,850   

III.3 Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të   
Bashkisë                5,520   

III.4 Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime                    100  
III.5 Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e sherbimeve                1,500  

III.6 Të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të  
Trupëzuara                                -     

III.7 Të ardhura nga privatizimi                                -     
III.8 Të ardhura nga sponsorizimet                3,616  
 
Te ardhurat nga burime të tjera janë parashikuar në shumën 34,746 mije Lekë, dhe përbëjnë 
6% të të ardhurave nga burimet e veta vendore.  
 
Pjesë e rëndësishme në këtë kategori janë të ardhurat nga veprimtaritë në institucionet 
arsimore, të kulturës, sportit, sociale etj., të cilat së bashku zënë 44% të totalit. 
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Grafiku 19 Të ardhura nga burime të tjera 

Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë 
 
Te ky zë parashikohen të ardhurat prej 5,520 mije lekë nga qira të bazuara në vendimin e 
Këshillit të Ministrave nr. 529, datë 8.6.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës 
dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i 
ndryshuar.  Pasuritë qё jepen me qira janë ndërtesat, trualli i lirë, trualli i lirё funksional (jo 
nёn ndёrtesё), makineritë e pajisjet dhe linjat e prodhimit. 
 
Të ardhura nga tarifa për veprimtaritë në institucione të arsimit, kulturës, sportit, 
shërbimit social etj. 
 
Të ardhurat nga këto tarifa në total 15,160 mije lekë për vitin 2016 parashikohen kryesisht 
të mbulojnë kostot administrative të shërbimeve që përkatësisht këto institucione të 
kulturës, sportit, kopshte e çerdhe realizojnë. 
 
 
Te ardhurat nga kundravajtje administrative (nga Gjobat) 

 
Gjobat bazohen në ligjin Nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”: 
Bazuar në Nenin 6.b, ”Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative parashikohen me 
akte të këshillit bashkiak, për shkelje që nuk janë parashikuar si të tilla në ligje të veçanta, që 
kanë lidhje me fushat e veprimtarisë së tyre në njësitë territoriale përkatëse, ku, sipas ligjit, 
ushtrojnë funksionet e veta”. 
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Bazuar në Nenin 10, “Masa e dënimit me gjobë përcaktohet nga ligji, i cili ka parashikuar 
kundërvajtjen administrative. Masa e dënimit me gjobë mund të jetë fikse apo e përcaktuar 
me kufij minimalë dhe maksimalë. Në rastet kur kundërvajtjet administrative parashikohen 
në aktet e miratuara nga këshilli bashkiak, masa e dënimit përcaktohet në këto akte.  
Ky zë me vlerë 8,850 mije lekë parashikon të ardhurat nga gjoba për mosshlyerje detyrimi 
në afate ligjore nga bizneset, gjoba nga kontrolle dhe inspektime tatimore, gjoba për 
kundravajtje administrative që mund të vendosen nga Policia Bashkiake, nga Inspektoriati 
Ndërtimit Vendor etj. 

III. Transfertat nga Buxheti i Shtetit 
 

Niveli i transfertës së kushtëzuara dhe të pakushtëzuar për njësitë e vetëqeverisjes vendore 
përcaktohet çdo vit në ligjin e buxhetit të shtetit. 
 

III.1 Transferta e Pakushtëzuar nga buxheti i shtetit.  
 

Transferta e pakushtëzuar nga buxheti i shtetit është e ardhur për njësitë e qeverisjes 
vendore, e përfituar në formën e dhurimit pa kusht kthimi, pa interes, e cila përdoret për 
financimin e shpenzimeve për funksionet të njësive të qeverisjes vendore, të përcaktuara ne 
Ligjin  nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.  
Formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar identifikon nevojat për shpenzime të 
bashkive duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e popullsisë për çdo njësi (që kap 
diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) dhe tek numri faktik i 
nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.  Përveç ekualizimit të kostove 
që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e re e ndarjes së transfertës së 
pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të ardhurat faktike nga 
taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat mblidhen dhe u 
transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore qendrore. 
Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të 
vogël, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për 
pasuritë e paluajtshme të shitura nga personat juridikë. Për vitin 2016, si vit i parë i aplikimit 
të formulës së re është  përdorur  një mekanizëm tranzitor që siguron që të gjitha njësitë e 
qeverisjes vendore do të marrin minimalisht 85% të transfertës që kanë marrë vitin e 
mëparshëm. 
Për vitin 2016, transferta e pakushtëzuar e cila ndahet sipas formulës për  61 bashkitë e reja 
është 11,393,248 mijë lekë.  Totali i transfertës së pakushtëzuar të alokuar ne vitin 2016 për 
Bashkinë Shkodër është 490,679 mije lekë ose 4.3% e totalit. Krahasuar me vitin 2015 kjo 
transfertë është  109,182 mijë lekë më pak ose 18%. 
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Ne nenin 15 te ligjit 147/2015 “ Për buxhetin e vitit 2016” thuhet qe Bashkitë duhet të 
përdorin jo më pak se 40 për qind të transfertës së pakushtëzuar,  për investime publike, 
transferta financon funksionet dhe kompetencat që janë transferuar në pushtetin vendor 
deri në vitin aktual. 

 

III.2 Transferta specifike sipas funksioneve. 
 

Konviktet e arsimit parauniversitar 

Në transfertën specifike të vitit 2016, Bashkisë Shkodër i janë akorduar  fonde për konviktet 
e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime 
shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për 
investime.  

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor 
dhe nënligjor në fuqi.  

Sipas  shkresës nr. 18172 date 29.12.2015 me objekt “Funksionet e reja për vitin 2016” për 
këtë transfertë specifike fondi i alokuar për këtë funksion është 55 763 mije lekë . 

Qendrat e Shërbimeve Sociale  

Në transfertën specifike të vitit 2016 te Bashkisë Shkodër  janë fondet për paga dhe 
sigurime shoqërore të personelit shërbyes dhe shpenzime operative për qendrën  “Shpresa” 
Shkodër . 

Për llogaritjen dhe kryerjen e  pagesave të pagave dhe sigurimeve shoqërore të personelit të 
kësaj qendre  do të mbështetemi  në kuadrin rregullator që  përdor Ministria e Mirëqenies 
Sociale dhe Rinise. 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor 
dhe nënligjor në fuqi.  

Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur 
cilësinë e shërbimit në këtë sektor.  

Shuma e alokuar për këtë qendër është 18 480 mije lekë. 

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH) 

Në transfertën specifike te vitit 2016, janë fondet për shërbimin e  Mbrojtjes nga Zjarri dhe  
Shpëtimit.  
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Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe 
shpenzimet operative. 

Ministria e Punëve të Brendshme, duhet të transferojë në bashki, inventarin e mjeteve, 
godinave dhe aseteve të tjera. Gjithashtu, Ministria e Punëve të Brendshme duhet t’ju 
dërgoj bashkive të gjithë dokumentacionin që lidhet me personelin e këtij shërbimi, kuadrin 
ligjor dhe të dhëna të tjera që disponon të cilat janë të lidhura me shërbimin. 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor 
dhe nënligjor në fuqi.  

Shuma e alokuar është 30,678 mijë lekë, numri i punonjësve 35: 

 

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin 
parauniversitar 

Në transfertën specifike të vitit 2016, janë fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të 
arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar. Në 
fondet e personelit ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm 
profesional. 

Ministria e Arsimit dhe Sportit, para fillimit të vitit fiskal 2016, duhet të dërgojë në bashkitë 
përkatëse kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me: dosjet personale të punonjësve, pagat dhe 
sigurimet shoqërore për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor, 
personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.   

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor 
dhe nënligjor në fuqi.  

Për Arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, eduatorë dhe punonjës në qendrën kulturore 
të fëmijëve janë alokuar gjithsej 93,929 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore për 133 
punonjës të transferuar. Kjo vlerë në bazë të llogaritjeve të bëra, nuk mjafton për mbulojnë 
shpenzimet e detyrueshme për paga dhe sigurime për të 133 punonjësit. 

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar (parashollor 
dhe Qendra kulturore e fëmijëve) janë alokuar gjithsej 49,204 mijë lekë për paga dhe 
sigurime shoqërore për 106 punonjës të transferuar. Kjo vlerë në bazë të llogaritjeve të 
bëra, nuk mjafton për mbulojnë shpenzimet e detyrueshme për paga dhe sigurime për të 
106 punonjësit. 

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar gjithsej 19,963 
mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore për 43 punonjës të transferuar. Kjo vlerë në bazë 
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të llogaritjeve të bëra, nuk mjafton për mbulojnë shpenzimet e detyrueshme për paga dhe 
sigurime për të 43 punonjësit. 

Meqenëse sipas ligjit ne jemi të detyruar të bëjmë pagesat për këto funksione, diferenca e 
fondeve është parashikuar nga të ardhurat e veta të bashkisë Shkodër. 

Rrugët  rurale 

Në transfertën specifike të vitit 2016, janë fondet për rrugët rurale të transferuara nga 
qarku në bashki.  

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor 
dhe nënligjor në fuqi.  

Për këtë funksion për vitin 2016 janë  akorduar 17 857 mijë lekë. 

Administrimi i pyjeve 

Në transfertën specifike te vitit 2016, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë 
pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor 
dhe nënligjor në fuqi.  

Për këtë funksion për vitin 2016 janë alokuar 3,679 mijë lekë, numri I punonjësve është 6. 

Ujitja dhe Kullimi 

Në transfertën specifike të vitit 2016, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond 
bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet 
operative. 

Për këtë funksion për vitin 2016 janë alokuar 17,387 mijë lekë, numri i punonjësve është 12. 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor 
dhe nënligjor në fuqi.  

Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 

Njësitë e qeverisjes vendore, përfitojnë fonde nga Buxheti i Shtetit nëpërmjet Fondit për Zhvillimin e 
Rajoneve. Ky fond përfitohet për financimin e projekteve për të cilat aplikojnë njësitë e qeverisjes 
vendore, në fushat e infrastrukturës rrugore vendore, arsimit, shëndetësisë, kulturës, etj.  

Aplikimi për fonde bëhet pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit për objektet e infrastrukturës rrugore 
dhe shërbimeve publike dhe pranë Ministrive të Linjës për fushat e tjera si arsimi, kultura etj.  

Projektet miratohen nga Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve, mbi bazën e politikave dhe programeve të 
zhvillimit të rajoneve të Shqipërisë i cili përcakton edhe masën e kontributit/bashkëfinancimit nga 
njësitë e qeverisjes vendore. Komiteti merr vendime bazuar në raportet e sekretariateve teknike të 



| 55 
 

 

Ministrive të Linjës, të cilat bëjnë vlerësimin tekniko-ekonomik dhe listimin e projekteve të 
propozuara nga njësitë e qeverisjes vendore, bazuar në VKM nr.135, datë 03.02.2010 për 
“Përcaktimin e kritereve për ndarjen e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve”.  

Bashkia Shkodër paraqet listën e projekteve të investimeve kapitale prioritare për aplikim në thirrjet 
e herëpasheshme që publikohen nga Fondi i zhivillimit të rajoneve. 

Kjo listë paraqitet në Aneksin 2 "Lista e projekteve të investimeve kapitale prioritare" të këtij 
dokumenti. 

 

III.3 Transferta e kushtëzuar 
 

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile 
(14,410 mijë lekë), Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (1,342 mijë lekë), fondet për mbështetje me 
ndihmë ekonomike për familjet në nevojë (deri më tani 40,000 mijë lekë), për Përsonat me Aftësi të 
Kufizuar (deri më tani 127,000 lekë) . 

Nga transferta e kushtëzuar financohen ushqimet e nxënësve konviktorë të shkollave të mesme 
profesionale (12,573 mijë lekë), ushqimi për fëmijët me aftësi ndryshe të shkollës “3 dhjetori” (2,400 
mijë lekë), transporti i arsimtarëve dhe i nxënësve në arsimin parashkollor, 9-vjeçar dhe arsimin e 
mesëm (22,342 mijë lekë). Këto fonde, bazuar në llogaritjet specifike për secilin funksion,  nuk 
mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve të detyrueshme. 

IV. Burime të Tjera Financimi 
           

Donacione 

Bashkia Shkodër ka planifikuar që për vitin 2016 të mbledhë fonde për blerjen e një pianoje 
profesionale në shërbim të jetës kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës. Janë të shumtë 
qytetarët dhe bizneset që deri më tëni kanë kontribuar me shuma modeste duke iu përgjigjur ftesës 
për të kontribuar për “Një piano për qytetin e artit”. Kjo vlerë parashikohet të arrijë deri në 3000 
mijë lekë. 

Bashkia e Shkodrës ka miratuar marëveshjen e bashkëpunimit me fondacionin “Save the Children”, i 
cili ka marrë përsipër financimin me 726 mijë lekë të pagës së një punonjësi për deinstitucionalizimin 
dhe kujdesin alternativ, pjesë e drejtorisë së shërbimeve sociale pranë Bashkisë Shkodër në kuadër 
të projektit për mbrojtjen dhe mbështetjen e fëmijëve në situatë rruge.  

V. Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2016 
 

Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2016 ështe 1,655,453 mijë lekë 
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Gjatë vitit 2016, përmes këtyre shpenzimeve të planifikuara, Bashkia e Shkodrës synon të punojë 
duke iu përgjigjur detyrimeve dhe funksioneve të përcaktuara me ligj: 

 Administrata vendore 
 Emergjencat civile 
 Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike 

vendore; 
 Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane; 
 Parqet, lulishtet dhe hapësirate gjelbra publike; 
 Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm 
 Mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura; 
 Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara; 
 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit 

publik të varrimit; 
 Shërbimi i dekorit publik; 
 Ndriçimi i mjediseve publike 
 Transporti publik vendor 
 Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal; 
 Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë; 
 Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si 

panaire e reklama në vende publike; 
 Publikim i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik etj. 
 Dhënie e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të 

vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi. 
 Zhvillimi i Turizmit 
 Administrimi i infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave si dhe menaxhimi i 

institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 
 Administrimi i sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore. 
 Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural, 

përfshirë statistikat bujqësore vendore, sipas legjislacionit në fuqi. 
 Ndërtimi,rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 

parauniversitar. 
 Sistemi arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe. 
 Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me 

ligj. 
 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të 

kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
 Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale lokale. 
 Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, krijojnë fondin social për 

financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
 Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si 

dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
 Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal si dhe 

administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
 Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e 

edukimit të përgjithshëm të qytetarëve. 
 Programet/projektet rinore 
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 Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i 
institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 30 Buxheti i Bashkise Shkodër sipas programeve buxhetore dhe zërave të burimeve të financimit  

/000 lekë 

Programe Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime Totali 

Te Ardhurat e 
veta 

(Transferta e 
pakushtëzuar) 

Te Ardhurat e 
veta (Të 

Ardhura nga 
taksa dhe 

tarifa vendore) 

Transferta 
Specifike Donatoret Transferte e 

kushtezuar Totali 

P1. 247,494 64,062 0 1,137 27,358 340,051 138,209 155,411 30,678 0 15,752 340,051 

P2. 0 0 0 0 10,957 10,957 10,957 0 0 0 0 10,957 

P3. 0 21,554 0 0 122,486 144,040 106,075 20,108 17,857 0 0 144,040 

P4. 28,238 253,496 5,000 360 26,707 313,801 147,713 166,088 0 0 0 313,801 

P.5 0 3,876 7,000 0 3,500 14,376 4,014 10,362 0 0 0 14,376 

P.6 0 5,520 0 1,600 0 7,120 0 7,120 0 0 0 7,120 

P7 8,035 13,994 0 0 15,000 37,030 0 8,842 17,388 800 10,000 37,030 

P8 5,691 1,589 0 0 1,015 8,294 0 4,615 3,679 0 0 8,294 

P9 207,909 105,402 0 2,000 32,880 348,191 36,655 55,362 218,859 0 37,315 348,191 

P10 25,673 14,108 0 184,128 6,947 230,857 10,497 28,382 18,480 725 172,772 230,857 

P11 40,965 20,547 0 11,655 13,367 86,534 26,828 56,705 0 3,000 0 86,534 

P12 9,442 39,579 0 50,082 3,100 102,203 18,714 83,490 0 0 0 102,203 

TOTALI I 
PROGRAMEVE 573,447 543,727 12,000 250,962 263,317 1,643,453 499,662 596,485 306,941 4,525 235,840 1,643,453 

Fondi rezerve       6,000   6,000 6,000         6,000 

Fondi 
kontingjences       6,000   6,000 6,000         6,000 

TOTALI 573,447 543,727 12,000 262,962 263,317 1,655,453 511,662 596,485 306,941 4,525 235,840 1,655,453 

 
 
 
 

 



 

Tabela 31 Buxheti i Bashkise Shkodër sipas programeve funksioneve 

Funsionet /000 lekë 

Arsimi parashkollor parauniversitar  348,191 

Administrata vendore 301,340 

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane; 195,255 
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat 
me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

170,078 

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe 
shesheve publike vendore; 144,040 

Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i 
institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 100,227 

Ndriçimi i mjediseve publike 65,088 
Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe 
lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

57,634 

 Emergjencat civile 38,710 
Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale lokale. 37,354 
Administrimi i infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave si dhe 
menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj; 

37,030 

Parqet, lulishtet dhe hapësirate gjelbra publike; 35,000 
Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me 
qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve. 23,811 

Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, krijojnë 
fondin social për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 17,652 

Transporti publik vendor 14,376 
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i 
shërbimit publik të varrimit; 11,297 

Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas mënyrës së përcaktuar me 
ligj. 10,957 

Administrimin e pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimin e 
institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 8,294 

Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm 6,040 
Fondi i kontingjences 6,000 
Fondi rezerve 6,000 
Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 5,772 

Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

5,089 

Zhvillimi i Turizmit 4,770 

Programet/projektet rinore 1,976 
Dhënie e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të 
biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në 
fuqi. 

1,600 

Shërbimi i dekorit publik; 1,121 
Publikim i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik etj. 400 
Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të 
tilla si panaire e reklama në vende publike; 200 

Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal; 150 



VI. Programet e Zhvillimit të Bashkisë. 
 

P1. Programi i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim,Administrim) 
 

Programi i administratës vendore përcakton menaxhimin dhe mbështetjen administrative për 
programet e tjera të punës, veçanërisht në vazhdimësine e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në 
të gjitha nivelet e institucionit per te mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe 
kuadrit ligjor në funksion. 

 

Meqënëse qeverisja e mirë ndërlidhet me aftësinë e Bashkisë për të siguruar shërbimin më të mirë 
për komunitetin, çdo anëtar është aktiv për të dhënë kontributin e tij. Prandaj, për ne ekziston një 
nevojë e vazhdueshme që Bashkia të veprojë si lehtësuese duke iu prirë qytetarëve: 

 drejt të menduarit strategjik,  
 duke i përfshirë ata në çështjet e pushtetit lokal,  
 duke i bërë partnerë në zgjidhjen e problemeve. 

 
Politikat e vazhdueshme, e cila do te zbatohet nga administrata e bashkise së Shkodrës do të jenë:.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeverisja jonë lokale do të bazohet në parimet e sundimit te ligjit, përgjegjësisë, 
llogaridhënies, besimit, transparencës, efektivitetit, efikasitetit, partneritetit dhe koherencës.  

I. Krijimi i një strukture menaxhuese cilësore,  duke krijuar mundësine dhe lehtesinë për 
perthithjen e  burimeve njerëzore profesionale dhe  në funksion të zbatimit te qëllimeve 
dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. 

II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset 
vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, proçedurave 
dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.  

Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të 
administratës vendore 

Ne jemi të angazhuar për të shtuar dhe promovuar shërbimet elektronike për qytetarët, biznesin 
dhe administratën. Prioritet do të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në 
administratën publike vendore, tashmë në një shtrirje të re territoriale. Qytetari do të ketë 
mundësi që për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës, të aplikojë dhe 
përfitojë shërbimin në çdo Njësi Administrative.  
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Tabela 32 Kuadri i programit të administratës vendore 

Funksionet Objektivat 
Specifik 

Treguesi/Indik
atori 

Situata 
aktuale 

Situata e 
synuar Aktivitete/Projekte 

F1.Administr
ata vendore 

P1.F1.O1 
Burime 
Njerezore të 
trajnuara dhe 
të kualifikuara 
për kryerjen e 
funksioneve 
dhe 
përgjegjësive. 

Struktura e 
burimeve 
njerëzore 
funksionale 
dhe e 
kualifikuar; 

Reformë e 
menjëhersh
me 
administrativ
e - 
territoriale;  
 
Proces në 
vijim i 
amalgimit të 
strukturave 
të ish 
komunave në 
një bashki, 
në Bashkinë 
e Shkodrës;   
 
Funksione 
dhe 
kompetenca 
të reja për 
Bashkinë e 
Shkodrës. 

Strukturë e 
burimeve 
njerëzore 
funksionale që 
përmbush 
detyrimet dhe 
përgjegjësitë 
në kushtet e 
reformës 
territoriale, 
funsioneve 
dhe 
kompentencav
e të reja për 
pushtetin 
vendor:  
 
11 Njësi 
administrative;  
 
17 Drejtori;  
 
8 institucione 
të varësisë 

P1.F1.O1.A1 Ndërtim i 
administratës së 
Bashkisë së Shkodrës 
në funksion të 
përmbushjes së 
misionit, qëllimeve dhe 
objektivave dhe 
përgjegjësive të 
Bashkisë së Shkodrës 
për ofrimin e 
shërbimeve ndaj 
qytetarëve. 
P1.F1.O1.A2 Rekrutimi i 
burimeve njerëzore në 
funksion të 
përmbushjes  së 
misionit, qëllimeve dhe 
objektivave të Bashkisë 
së Shkodrës për 
orfrimin e shërbimeve 
ndaj qytetarëve. 

P1.F1.O1.A3 Trajnimi i 
burimeve njerëzore të 
Bashkisë së Shkodrës 

P1.F1.O2 
Sigurimi i 
Shërbimeve 
mbështetëse 
për 
mirëfunsionimi
n e 
administratës 
së Bashkisë së 
Shkodrës 

Nr. dhe llojet e 
shërbimeve 
mbështetëse 
bazë 

Vështirësi në 
funksionimin 
normal të 
administratë
s në disa 
Njësi 
Administrativ
e përsa i 
përket 
ofrimit dhe 
mbështetjes 
financiare të 
shërbimeve 
mbështetëse 
bazë. 

Funksionimi 
normal i të 
gjithë 
administratës 
së Bashkisë së 
Shkodrës 
nëpërmjet 
ofrimit të 
shërbimeve 
mbështetëse 
bazë. 

P1.F1.O2.A1 
Mbështetja dhe ofrimi i 
shërbimeve bazë për 
funksionimin 
administratës së 
Bashkisë së Shkodrës 
P1.F1.O2.A2 Shërbim 
me kancelari dhe 
shtypshkrime për 
Administratën e 
Bashkisë së Shkodrës 
P1.F1.O2.A3 Shërbim 
higjeno-sanitar për 
Administratën e 
Bashkisë së Shkodrës 
P1.F1.O2.A4 Shërbime 
mbështetëse bazë të 
mirëmbajtjes 
(materiale hidraulike, 
elektrike, dhe paisje të 
tjera shtesë) 
P1.F1.O2.A5 
Mbështetje dhe ofrim i 
shërbimit të transportit 
për funksionimin e 
administratës së 
Bashkisë së Shkodrës  



62 |  
 

 

P1.F1.O2.A6 
Mbështetje dhe ofrim i 
shërbimit të 
mirëmbajtjes së 
mjeteve të transportit 
për administratën e 
Bashkisë së Shkodrës  
P1.F1.O2.A7 Likuidim  
taksa  qarkullimi, 
detyrime te 
trasheguara nga ish 
komunat ndër vite 
P1.F1.O2.A8 Likuidim  i 
taksave dhe detyrimeve 
për mjetet e transportit 
të administratës së 
Bashkisë së Shkodrës 
(sigurimi, kolaudimi dhe 
pagesa e taksës së 
qarkullimit për mjetet e 
transportit) 
P1.F1.O2.A9 Shërbime 
të riparimit të mjeteve 
të transportit përfshirë 
në inventarin e 
Bashkisë Shkodër pas 
reformës territoriale 
P1.F1.O2.A10 Udhëtime 
e dieta për 
administratën vendore 
në funksion të kryerjes 
së shërbimeve në punë 
P1.F1.O2.A11 
Organzimi i pritjeve të   
perfaqesuesve te 
institucioneve vendase 
dhe te huaja dhe 
udhetime jashte shtetit 
P1.F1.O2.A12 Blerje 
dhurata për 
personalitete dhe 
delegacione të huaja 

Shërbimi i 
mirëmbajtjes 
së pajisjeve 
është 
realizuar 
vetëm në 
Bashkinë 
qendër. 

Pajisje zyre në 
gjendje 
funksionale të 
vlefshme për 
tu përdorur në 
të gjitha 
njësitë 
administrative 
të Bashkisë së 
Shkodrës 

P1.F1.O2.A13 
Mirëmbajtje e pajisjeve 
të zyrave administrative 
të Bashkisë së Shkodrës 

P1.F1.O2.A14 Blerje 
pajisje zyre për 
administratën e 
Bashkisë së Shkodrës 

Sigurimi i 4 
(katër) 
ndërtesave  

Sigurimi 14 
(katërmbëdhje
të) ndërtesave  

P1.F1.O2.A15 Sigurimi i 
ndërtesave  
administrative të 
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administrativ
e të Bashkisë 
Shkodër dhe 
inventarit të 
tyre 
ekonomik. 

administrative 
të Bashkisë së 
Shkodrës dhe 
inventarit të 
tyre ekonomik. 

Bashkisë së Shkodrës 
dhe inventarit të tyre 
ekonomik. 

Nevojë për 
lyerjen e 
godinave 
adminstrativ
e;  
Nevojë 
emergjente 
rikonstruksio
ni i rrjetit 
elektrik në 
godinën 
administrativ
e në godinën 
në qendër të 
Bashkisë. 

14 
(katërmbëdhje
të) ndërtesa  
administrative 
të Bashkisë së 
Shkodrës janë 
funksionale 
dhe në 
shërbim të 
administratës 
vendore 

P1.F1.O2.A16 Shërbim i 
mirëmbajtes për 
godinat administrative 
të Bashkisë së Shkodrës 

P1.F1.O2.A17 
Rikonstruksion i rrjetit 
elektrik të godinës në 
qendër të  Bashkisë së 
Shkodrës 

  

P1.F1.O2.A18 Pajisje 
me  Uniforma për 
Policinë Bashkiake 

109  (njëqind 
e nëntë) 
aplikime për 
regjistrimin e 
pronave të 
paluajtshme 
publike të 
Bashkisë së 
Shkodrës:  
 
141 (njëqind 
e katërdhjetë 
e një) prona 
publike për 
të cilat nuk 
ka nisur 
procesi i 
regjistrimit; 

Aplikim, 
marrje e 
Çertifikatave 
të pronësisë 
për 250 
(dyqind e 
pesëdhjetë) 
prona të 
Bashkisë së 
Shkodrës 

P1.F1.O2.A19 Shërbimi 
për regjistrimin e 
pronave  të 
transferuara në pronësi 
të Bashkisë Shkodër 

Shërbim 
interneti me 
gjerësi te brezit 
(shpejtësia ; 
fuqi në 
shkarkim dhe 
në ngarkim të 
dokumentacio
nit) 

Shërbim 
Interneti i 
pjesshëm për 
disa Njësi 
Administrativ
e. 

Sistemi do të 
sigurojë 
komunikimin, 
konfidencialite
tin dhe 
sigurinë e 
informacionit 
që 
trasmetohet 
në linjat e 
komunikimit 

P1.F1.O2.A20 Shërbim 
Interneti për 
Institucionin e Bashkisë 
së Shkodrës 

Kushte fizike 
dhe teknike të 

Kushte fizike 
dhe teknike 

Përmirësimi i 
kushteve fizike 

P1.F1.O2.A21 
Ristrukturim fizik dhe 
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mira të 
dhomës së 
serverave 

të dhomës 
aktuale të 
serverave jo 
të 
përshtatshm
e 

dhe teknike të 
dhomës 
aktuale të 
serverave 

teknik i Dhomës së 
Server- ave 

Infrastruktura 
Fizike 
(Hardëare) TIK 

Nevojë për 
përmirësimin 
e 
insfrastruktu
rës së TIK 

Infrastrukturë 
funksionale 
pajisjesh 
informatike 

P1.F1.O2.A22 
Mirëmbajtje pajisje 
informatike 
P1.F1.O2.A23 Blerje 
pajisje të Teknologjisë 
së Informacionit dhe 
Komunikimit (TIK) 

Nr. i 
shërbimeve 
interaktive të 
ofruara; 

Është i 
nevojshëm 
ristrukturimi 
i faqes web 
për një  
portal web 
model on-
line, gjithnjë 
në shërbim 
të qytetarit. 

Një faqe web  
e struktururar, 
informuese 
dhe  që ofron 
shërbim 
ndërveprues 
për vizitorin. 

P1.F1.O2.A24 
Mirëmbajtje e faqes 
zyrtare web 
www.bashkiashkoder.g
ov.al dhe moduleve të 
integruara të saj 

Rrjet elektronik 
komunikimi, 
kontrolli fizik 
dhe i 
monitorimit 
funksional 

Nuk ka rrjet 
të  për 
komunikimin 
elektronik të 
brendshëm. 

Rrjet 
komunikimi 
kompjuterik i 
brendshëm 
(intranet) sipas 
rregullores së 
komunikimit 
elektronik; 
Sistem i 
Kontrollit të 
Aksesit dhe i 
Vezhgimit 

P1.F1.O2.A25 Zgjerimi i 
rrjetit kompjuterik 
(Intranet) për 
komunikimin elektronik 
të brendshëm, 
implementimi i Sistemit 
të Kontrollit të Aksesit 
dhe Sistemit të 
Vëzhgimit 

Sistemi i 
automatizuar i 
ruajtjes dhe i 
komunikimit të 
informacionit 
digjital. 

Nuk ka  
sistem të 
menaxhimit 
të 
dokumentav
e në një bazë 
të dhënash 
qendrore 
digjitale. 

Bazë të 
dhënash 
qendrore 
dixhitale për 
menaxhimin e 
dokumentacio
nit (File Server 
të integruar) 

P1.F1.O2.A26 
Implementimi i Sistemit 
të Menaxhimit të 
Dokumentave në një 
Bazë të Dhënash 
Qendrore të 
Qendërzuar dhe të 
Integruar (Integrated 
Active Directory 
System) 
P1.F1.O2.A27 
Mirembajtje e 
ambienteve fizike 
shtesë te 
rikonstruktuara dhe 
digjitalizimi i arkives 

Sistemi i 
Informacionit i 
Integruar i 
Zyrës me Një 

Ka shërbime 
të zyrës me 
një ndalesë 
vetëm në tre 

Sistem i 
Integruar për 
dhënie 
informacioni 

P1.F1.O2.A28 Zgjerimi i 
Sistemit të Integruar të 
Zyrës me Një Ndalesë 
(SIZ1N) në Njësi 

http://www.bashkiashkoder.g
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Ndalesë njësi 
administrativ
e. 

dhe ofrimin e 
77 shërbimeve 
administrative 
në 16 zyra me 
një ndalesë në 
territorin e 
Bashkisë e 
Shkodrës 

administrative 

Sistemi i 
automatizuar i 
mbledhjes së 
takasve dhe 
tarifave 

Nuk ka një 
sistem 
informatik të 
informacionit 
për 
llogaritjen e  
taksave dhe 
tarifave 
vendore 

Ndërtimi i një 
sistemi 
aplikativ 
informatik për 
administrimin 
e taksave dhe 
tarifave 
vendore. 

P1.F1.O2.A29 
Implemtimi i sistemit të 
informacionit për 
mbledhjen e taksave 
dhe tarifave vendore 

   

P1.F1.O2.A30 
Shërbimet e deleguara 
të QKR dhe Gjendja 
Civile (paga, sigurime 
dhe shpenzime 
operative) 

P1.F1.O3 
Organe 
përfaqësuese 
vendore të 
mbështetura 
për 
funksionimin e 
tyre. 

Nr. i anëtarëve 
të këshillit 
vendor dhe nr. 
i kryepleqve të 
mbështetur 
për realizimin e 
funksioneve 
dhe 
përgjegjësive 
ligjore. 

Reformë e 
menjëhersh
me 
administrativ
e - 
territoriale;  
 
Organe dhe 
struktura të 
reja të 
zgjedhura, 
vendore; 

51 anëtarë të 
këshillit 
vendor dhe 
110 kryepleq 
mbështeten 
për realizimin 
e funksioneve 
dhe 
përgjegjësive. 

P1.F1.O3.A1 
Mbështetje për 
funksionimin e 
organeve të zgjedhura 
vendore (Këshilli i 
Bashkisë dhe 
Kryepleqtë) 

F2.Emergjenc
at civile 

P1.F2.O1.Kriji
mi i 
strukturave 
per 
menaxhimin e 
emergjencave 
civile dhe 
mbrojtjes nga 
zjarri dhe 
shpetimi 

Krijimi i 
strukturave 

Nuk ka nje 
njesi te 
dedikuar për 
emergjencat 
civile dhe 
sherbimin e 
mbrojtjes 
ndaj zjarrit 
dhe shpetimi 
nuk ka qene 
funksion i 
Bashkise. Ne 
kuader të 
reformës se 
qeverisjes 
lokale ky 
funksion 
është 

Krijimi i  
drejtorise per 
emergjenca 
civile dhe 
sherbimit te 
mbrojtjes nga 
zjarri dhe 
shpetimi. 
Transferimi i 
struktures se 
PMNZSH nga 
Ministria e 
Puneve te 
Brendshme në 
Bashkinë 
Shkodër. 

P1.F2.O1.A1. Krijimi 
dhe venia ne funksion e 
Drejtorise  se 
Emergjencave Civile  

P1.F2.O1.A2. Shërbimi i 
mbrojtjes nga zjarri dhe 
shpëtimi 
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transferuar 
ne bashki. 

P1.F2.O2. 
Sherbimi i 
mbrojtjes civile 
është ne 
gatishmeri te 
plote dhe 
mbulon të 
gjithë territorin 
e Bashkisë 
Shkodër 

Krijimi i 
instrumentave 
menaxhues per 
EC dhe MNZSH 

Para 
reformës 
administrativ
e ka 
ekzsistuar 
sektori i 
PMNZ për 
rrethin e 
Shkodrës në 
varësi të 
Institucionit 
të Prefektit 

 

P1.F2.O2.A1. Krijimi i 
skemes funksionale te 
burimeve njerezore dhe 
logjistike në mbështetje 
te Menaxhimit të 
Emergjencave civile 

P1.F2.O3. 
Plotesimi i 
kushteve te 
sigurise per 
mbrojtjen 
kunder zjarrit 
per te gjithe 
objektet ne 
pronesi te 
Bashkise 
Shkoder 

Numri i 
objekteve ne 
varesi te 
Bashkise 
Shkoder te 
pajisur me 
mjete kunder 
zjarrit. 

 

Kolaudimi dhe 
pajisja me 
mjete te 
sigurise 
kunder zjarrit 
per te gjitha 
objektet ne 
varesi te 
Bashkise 

P1.F2.O3.A1. Paisja dhe 
kolaudimi i  çdo objekti 
në pronësi dhe 
përdorim të bashkisë 
për mbrojtjen kundër 
zjarrit. 

 

Buxhetimi i Programit i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim,Administrim) 

Për realizimin të aktiviteteve të Programit: Planifikim, Menaxhimit dhe Administrimit vendor-
planifikohet buxheti me vlerë totale 340,050 mijë lekë, nga të cilat kryesoret janë shpenzimet për 
paga dhe sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime. 

/000 lekë 
Programe Paga + 

Sigurime  
Shpenzime 
Operative 

Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P1. 247,494 64,062 0 1,137 27,358 340,051 

 

Pershkrim i detajuar i buxhetimit të aktiviteteve të Programit të Administratës Vendore (Planifikim, 
Menaxhim, Administrim)  

Tabela 33 Aktivitetet dhe projektet e programit të administratës vendore 
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/000 lekë 

Aktivitete/Projekte  
Viti 2016 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Total 

P1.F1.O1.A1 Ndërtim i 
administratës së Bashkisë së 
Shkodrës në funksion të 
përmbushjes së misionit, 
qëllimeve dhe objektivave 
dhe përgjegjësive të Bashkisë 
së Shkodrës për ofrimin e 
shërbimeve ndaj qytetarëve. 

203,810     360   204,170 

P1.F1.O1.A2 Rekrutimi i 
burimeve njerëzore në 
funksion të përmbushjes  së 
misionit, qëllimeve dhe 
objektivave të Bashkisë së 
Shkodrës për orfrimin e 
shërbimeve ndaj qytetarëve. 

  800       800 

P1.F1.O1.A3 Trajnimi i 
burimeve njerëzore të 
Bashkisë së Shkodrës 

  400       400 

P1.F1.O2.A1 Mbështetja dhe 
ofrimi i shërbimeve bazë për 
funksionimin administratës 
së Bashkisë së Shkodrës 

  11,475       11,475 

P1.F1.O2.A2 Shërbim me 
kancelari dhe shtypshkrime 
për Administratën e Bashkisë 
së Shkodrës 

  6,120       6,120 

P1.F1.O2.A3 Shërbim 
higjeno-sanitar për 
Administratën e Bashkisë së 
Shkodrës 

  120       120 

P1.F1.O2.A4 Shërbime 
mbështetëse bazë të 
mirëmbajtjes (materiale 
hidraulike, elektrike, dhe 
paisje të tjera shtesë) 

  927       927 

P1.F1.O2.A5 Mbështetje dhe 
ofrim i shërbimit të 
transportit për funksionimin 
e administratës së Bashkisë 
së Shkodrës  

  2,880       2,880 

P1.F1.O2.A6 Mbështetje dhe 
ofrim i shërbimit të 
mirëmbajtjes së mjeteve të 
transportit për administratën 
e Bashkisë së Shkodrës  

  250       250 

P1.F1.O2.A7 Likuidim  taksa  
qarkullimi, detyrime te 
trasheguara nga ish komunat 
ndër vite 

  2,243       2,243 
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P1.F1.O2.A8 Likuidim  i 
taksave dhe detyrimeve për 
mjetet e transportit të 
administratës së Bashkisë së 
Shkodrës (sigurimi, kolaudimi 
dhe pagesa e taksës së 
qarkullimit për mjetet e 
transportit) 

  1,000       1,000 

P1.F1.O2.A9 Shërbime të 
riparimit të mjeteve të 
transportit përfshirë në 
inventarin e Bashkisë 
Shkodër pas reformës 
territoriale 

  800       800 

P1.F1.O2.A10 Udhëtime e 
dieta për administratën 
vendore në funksion të 
kryerjes së shërbimeve në 
punë 

  150       150 

P1.F1.O2.A11 Organzimi i 
pritjeve të   perfaqesuesve te 
institucioneve vendase dhe 
te huaja dhe udhetime jashte 
shtetit 

  1,900   500    2,400 

P1.F1.O2.A12 Blerje dhurata 
për personalitete dhe 
delegacione të huaja 

  300   

 

  300 

P1.F1.O2.A13 Mirëmbajtje e 
pajisjeve të zyrave 
administrative të Bashkisë së 
Shkodrës 

  120       120 

P1.F1.O2.A14 Blerje pajisje 
zyre për administratën e 
Bashkisë së Shkodrës 

  

 

    1,176  1,176 

P1.F1.O2.A15 Sigurimi i 
ndërtesave  administrative të 
Bashkisë së Shkodrës dhe 
inventarit të tyre ekonomik. 

  1,000      

 

1,000 

P1.F1.O2.A16 Shërbim i 
mirëmbajtes për godinat 
administrative të Bashkisë së 
Shkodrës 

  800       800 

P1.F1.O2.A17 Rikonstruksion 
i rrjetit elektrik të godinës në 
qendër të  Bashkisë së 
Shkodrës 

  

 

    3,500  3,500 

P1.F1.O2.A18 Pajisje me  
Uniforma për Policinë 
Bashkiake 

  500      

 

500 

P1.F1.O2.A19 Shërbimi për 
regjistrimin e pronave  të 
transferuara në pronësi të 
Bashkisë Shkodër 

  2,500       2,500 

P1.F1.O2.A20 Shërbim 
Interneti për Institucionin e 

  1,967       1,967 
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Bashkisë së Shkodrës 

P1.F1.O2.A21 Ristrukturim 
fizik dhe teknik i Dhomës së 
Server- ave 

  

 

    244  244 

P1.F1.O2.A22 Mirëmbajtje 
pajisje informatike 

  800      

 

800 

P1.F1.O2.A23 Blerje pajisje të 
Teknologjisë së Informacionit 
dhe Komunikimit (TIK) 

  

 

    8,000  8,000 

P1.F1.O2.A24 Mirëmbajtje e 
faqes zyrtare web 
www.bashkiashkoder.gov.al 
dhe moduleve të integruara 
të saj 

  172      

 

172 

P1.F1.O2.A25 Zgjerimi i rrjetit 
kompjuterik (Intranet) për 
komunikimin elektronik të 
brendshëm, implementimi i 
Sistemit të Kontrollit të 
Aksesit dhe Sistemit të 
Vëzhgimit 

  

 

    6,050  6,050 

P1.F1.O2.A26 Implementimi i 
Sistemit të Menaxhimit të 
Dokumentave në një Bazë të 
Dhënash Qendrore të 
Qendërzuar dhe të Integruar 
(Integrated Active Directory 
System) 

        644 644 

P1.F1.O2.A27 Mirembajtje e 
ambienteve fizike shtesë te 
rikonstruktuara dhe 
digjitalizimi i arkives 

        2,744 2,744 

P1.F1.O2.A28 Zgjerimi i 
Sistemit të Integruar të Zyrës 
me Një Ndalesë (SIZ1N) në 
Njësi administrative 

.       

 

0 

P1.F1.O2.A29 Implemtimi i 
sistemit të informacionit për 
mbledhjen e taksave dhe 
tarifave vendore 

        5,000  5,000 

P1.F1.O2.A30 Shërbimet e 
deleguara të QKR dhe 
Gjendja Civile (paga, sigurime 
dhe shpenzime operative) 

15,692  60      

 

15,752 

P1.F1.O3.A1 Mbështetje për 
funksionimin e organeve të 
zgjedhura vendore (Këshilli i 
Bashkisë dhe Kryepleqtë) 

 

16,336       16,336 

P1.F2.O1.A1. Krijimi dhe 
venia ne funksion e Drejtorise  
se Emergjencave Civile  

642         642 

P1.F2.O1.A2. Shërbimi i 
mbrojtjes nga zjarri dhe 

27,349 3,052   277   30,678 

http://www.bashkiashkoder.gov.al
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shpëtimi 

P1.F2.O2.A1. Krijimi i skemes 
funksionale te burimeve 
njerezore dhe logjistike në 
mbështetje te Menaxhimit të 
Emergjencave civile 

            

P1.F2.O3.A1. Paisja dhe 
kolaudimi i  çdo objekti në 
pronësi dhe përdorim të 
bashkisë për mbrojtjen 
kundër zjarrit. 

  7,390       7,390 

Total 247,494 64,062 0 1,137 27,358 340,051 
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P2. Programi i Planifikimit urban (Urbanistikë vendore) 
 
Pershkrimi i programit 
 
Territori i ri administrativ i Bashkisë së Shkodrës, qoftë për nga morfologjia e terrenit dhe burimet 
natyrore, ashtu edhe nga mënyra e zhvillimit në vite, është një territor shumë i larmishëm dhe 
dinamik. 
Ky territor përmban  potenciale të shumta zhvëllimore për shfrytëzimin e kësaj larmie në funksion të 
mirëqënies së qytetarit.  
Programi i menaxhimit te territorit mbulon gjithë territorin administrativ të bashkisë me te gjitha 
llojet dhe karakteret e territorit si ajo urban, rural, bujqësor, natyror apo sipërfaqe ujore.  
 
Pershkrimi i politikave  
 
Nje nga politikat bazë per planifikimin, administrimin dhe kontrollin e territorit të Bashkisë Shkodër 
do të jetë zhvillimi i integruar i tij. Ne synojnë jo vetëm zhvillimin vendor të secilës pjesë përbërëse 
të bashkisë, por edhe integrimin e tyre me njëra-tjetrën për të siguruar mirëfunksionimin e të gjithë 
territorit si një organizëm i vetëm.  

Zhvillimi dhe menaxhimi territorial i Bashkisë Shkodër do të bazohet mbi parimet e bashkëpunimit 
ndërvendor dhe ndërkufitar për të siguruar rolin kyç që do të ketë bashkia në zhvillimin rajonal, si 
dhe në parimin e integrimit territorial të brendshëm, për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të 
të gjithë territorit të administruar nga Bashkia e Shkodrës ne konteksin e zhvillimit ekonomik, 
mobilitetit, burimeve natyrore, duke ju pergjigjur  dinamikave zhvellimore  demografike.  
 

 

 

Nëpërmjet këtij dokumenti çdo njësie vendore do t’i përcaktohet një pasaportë zhvillimi. Përmes 
kësaj, PPV shmang zhvillimet e fragmentarizuara dhe kaotike duke nxjerrë në pah potencialet reale 
të çdo zone. Orienton banorët, komunitetin dhe investitorët vendas ose të huaj në investime të 
qëndrueshme. 

  

Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV) është sfida kryesore që do ketë administrata e 
Bashkisë së Shkodrës në terma afatshkurtër.  
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Tabela 34 Kuadri i programit të planifikimit urban 

Funksioni Objektivat 
Specifik 

Treguesi/Ind
ikatori Situata aktuale Situata e 

synuar 
Aktivitete/Projekt
e 

P2.F1. 
Planifikimi, 
administrim
i dhe 
kontrolli i 
territorit 
sipas 
mënyrës së 
përcaktuar 
me ligj. 

P2.F1.O1.Hartimi, 
mbështetja dhe 
monitorimi i 
proceseve 
planifikuese në 
Bashkinë 
Shkodër, me 
qëllim sigurimin e 
kornizës së 
përgjithshme të 
zhvillimit të 
territorit dhe 
promovimit të tij. 

Hartimi i 
Planit të 
Përgjithshëm 
Vendor 

Plan të 
Përgjithshëm 
Vendor ka vetëm 
qyteti i Shkodrës 
(ish Bashkia e 
Shkodrës), ka dy 
plane të pa 
miratuara në Nj.A. 
Rrethina dhe Nj.A. 
Velipojë. Të gjitha 
Nj.A. të tjera nuk 
kanë Plane 
Vendore.  
 
Është ndërmarrë 
nisma për hartimin 
e Planit të 
Përgjithshëm 
Vendor.  
 
Nisma për 
hartimin e Planit 
të Përgjithshëm 
Vendor është 
miratuar në 
Këshillin e 
Bashkisë. 

Hartimi i Planit 
të 
Përgjithshëm 
Vendor për 
Bashkinë e 
Shkodrës në 
përputhje me 
instrumentat e 
planifikimit. 

P2.F1.O1.A1 
Hartimi i Planit të 
Përgjithshëm 
Vendor për 
Bashkinë Shkodër 

P2.F1.O1.A2  
Publikimi i Planit të 
përgjithshëm 
Vendor 
Përfundimtar 
nepermjet 
publikimit 
elektronik dhe    
mjeteve 
tradicionale të 
informimit 

P2.F1.O2.Realizim
i dhe Monitorimi i 
Sistemit të 
Adresave si mjet 
për përmirsimin e 
shërbimeve dhe 
identitetit të 
qytetarit 

Realizimi i 
Sistemit të 
Adresave në 
Bashkinë 
Shkodër 

Qyteti  Shkodër, 
NjA Velipoje, NjA 
Rrethina, NjA Ana 
e Malit, NjA Guri i 
Zi, NjA Dajç ka 
sistem adresash të 
miratuar, pjesa e 
mbetur e 
komunave nuk 
disponon sistem 
adresash të 
miratuar. 

Realizimi dhe 
azhornimi i 
Sistemit të 
Adresave në të 
gjithe territorin 
e Bashkisë së 
Shkodrës 

 
 

P2.F1.O2.A1. 
Rivlerësimi, 
Realizimi dhe 
Monitorimi i 
Sistemit të 
Adresave Bashkia 
Shkodër 

P2.F1.O3. Hartimi 
i projekteve sipas 
prioriteteve të 
percaktuara në 
planet e 
investimeve 
kapitale të 
Bashkise Shkodër  

Projektim 
rikonstruksio
n rruge 
urbane 

Në pergjithesi 
sistemi i rrugeve 
urbane është ne 
gjendje te mire, 
është permiresuar 
nga viti ne vit. Ka 
nevoje per 
nderhyrje ne 
rruget e sistemit 
dytesor dhe 
terciar. Nuk ka 
projekte zbatimi 
 

Projektim per 
rikonstruksioni
n e 6 rrugeve. 

P2.F1.O3.A1  
Projektim 
rikonstruksion 
rruge Degëzim 
"Isuf Sokoli" 
P2.F1.O3.A2. 
Projektim 
rikonstruksion 
rruge "Qazim 
Llazani"; 
P2.F1.O3.A3  
Projektim 
rikonstruksion 
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Aktualisht Bashkia 
e Shkodrës hap 
pas hapi po punon 
për hartimin e 
projekteve teknike  
  

degezim rruge 
"Draçin" 
P2.F1.O3.A4  
Projektim 
rikonstruksion i 
rruges varrezave  
"Beltoje" 
P2.F1.O3.A5 
Projektim 
rikontruksion i 
rrugesStacionit 
pompave-Dobrac 
NJA Rrethina 

Projektim 
rikualifikim 
urban, blloqe 
banimi dhe 
sistemim 
ujrash 

Projektim 
rikualifikim i  3 
blloqeve të 
banimi, dhe 
prronit ne 
Muriqan 

P2.F1.O3.A6  
Projektim 
rikualifikim Urban 
blloqe banimi 
"Qemal Draçini" 
(Pallati me hark) 
P2.F1.O3.A7 
Projektim 
rikualifikim Urban 
blloqe banimi 
"Bardeleve"(Pogej) 
P2.F1.O3.A8  
Projektim 
rikualifikim Urban 
blloqe banimi 
"Tepe-te fusha e 
druve" 
P2.F1.O3.A9  
Projektim 
“Sistemimi i 
perroit kufiri 
Muriqan" 
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Buxhetimi i Programit të Planifikimit urban (Urbanistikë vendore) 

Për realizimin të aktiviteteve të Programit të Planifikimit urban (Urbanistikë vendore) planifikohet 
buxheti me vlerë totale 10,957 mijë lekë për investime.  

Tabela 35 Buxhetimi i programit të planifikimit urban 

/000 lekë 

Programe Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime Totali 

P2. 0 0 0 0 10,957 10,957 
 

Tabela 36 Aktivitetet e projektet e programit të planifikimit urban 

/000 lekë 

Aktivitete/Projekte  
2016 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Total 

P2.F1.O1.A1 Hartimi i 
Planit të Përgjithshëm 
Vendor për Bashkinë 
Shkodër 

            

P2.F1.O1.A2  Publikimi i 
Planit të përgjithshëm 
Vendor Përfundimtar 
nepermjet publikimit 
elektronik dhe    mjeteve 
tradicionale të informimit 

            

P2.F1.O2.A1. Rivlerësimi, 
Realizimi dhe Monitorimi i 
Sistemit të Adresave 
Bashkia Shkodër 

            

P2.F1.O3.A1  Projektim 
rikonstruksion rruge 
Degëzim "Isuf Sokoli" 

        129 129 

P2.F1.O3.A2. Projektim 
rikonstruksion rruge 
"Qazim Llazani"; 

        215 215 

P2.F1.O3.A3  Projektim 
rikonstruksion degezim 
rruge "Draçin" 

        759 759 

P2.F1.O3.A4  Projektim 
rikonstruksion i rruges 
varrezave  "Beltoje" 

        448 448 

P2.F1.O3.A5 Projektim 
rikontruksion i rruges 
Stacionit pompave-Dobrac 
NJA Rrethina 

        6,250 6,250 

P2.F1.O3.A6  Projektim 
rikualifikim Urban blloqe 
banimi "Qemal Draçini"  

        698 698 
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(Pallati me hark) 

P2.F1.O3.A7 Projektim 
rikualifikim Urban blloqe 
banimi "Bardeleve"(Pogej) 

        344 344 

P2.F1.O3.A8  Projektim 
rikualifikim Urban blloqe 
banimi "Tepe-te fusha e 
druve" 

        1,725 1,725 

 P2.F1.O3.A9  projektim 
“Sistemimi i perroit kufiri 
Muriqan" 

        390 390 

Total   0     10,957 10,957 
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P3. Programi i Infrastrukturës rrugore 
 

Pershkrimi i programit 

Shkodra është porta hyrëse e korridorit Veri-Jug (të transportit rrugor), që lidh Shqipërinë me zonën 
e rrjetit të ardhshëm të korridoreve dhe lidhjeve të tyre të transportit rrugor për Europën Juglindore, 
ku përfshihen: Shqipëria, Mali i Zi,, Kosova, etj. 
Krijimi i territorit te ri administrativ te bashkisë - shumë-qendërsh duke përfshirë qytetin e Shkodrës 
dhe fshatrat e 10 njësive administrative të tjera në programin e infrastruktures rrugore si funksion i 
veti  do të jetë ndërtimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve 
publike të tij.  

Pershkrimi i politikave  

Synimet kryesore në drejtim të sistemit  rrugor urban dhe atij rural të Bashkisë së Shkodrës do të 
jete: përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore 
rurale  duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe 
ndërkombëtare. 

Tashmë rrjeti rrugor urban i qytetit lidhet me rrjetin kombëtar rrugor nëpërmjet unazës 
perëndimore dhe unazës lindore. 

Zgjidhja e by-passit të qytetit mbetet një prioritet shumë i rëndësishëm për lehtësimin e trafikut të 
automjeteve të motorizuara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 37 Kuadri i programit të infrastrukturës rrugore 

  

Synim tjetër i bashkisë është permiresimi  infrastrukturës rrugore që lidh qytetin e Shkodrës me 
Velipojën, si dhe ndërtimi e përmirësimi i rrugëve të brendshme rurale për përdorim nga 
fermerët.  

Një nga investimet priotare për Bashkinë e Shkodrës mbetet lidhja me Thethin nga Shoshi dhe 
Shala. Vetëm në këtë mënyrë mund të krijohet lidhja lineare që karakterizon bashkinë. Megjithëse 
një investim i madh për një zonë jo shumë të banuar, kjo është shtylla kurrizore që do të lidhë në 
të ardhmen zonën urbane me zonën malore të saj. Një investim i tillë do të ketë impakt pozitiv 
ekonomik (bujqësi, blegtori, turizëm) dhe social, duke zbutur kështu hendekun ekonomik që 
karakterizon këtë zonë në krahasim me zonën urbane, si dhe duke përforcuar vizionin shumë-
qendrësh të Bashkisë.  
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Funksioni Objektivat Specifik Treguesi/Indikato
ri 

Situata 
aktuale 

Situata e 
synuar 

Aktiviteti/Projekt
i 

Ndërtimi, 
rehabilitimi 
dhe 
mirëmbajtj
a e rrugëve 
vendore, 
trotuareve 
dhe 
shesheve 
publike 
vendore; 

P3.F1.O1.Mirembajtj
a e rrugeve dhe 
shesheve urbane 

Bazë e të dhënave 
për mirëmbajtjen 
e rrugëve dhe 
trotuareve:  

Sistemi i 
rrugeve 
urbane, 
trotuarve 
dhe 
shesheve 
është ne 
gjendje te 
mire dhe 
mirembahe
t me te 
trete. 

Bazë e të 
dhënave për 
mirëmbajtjen 
e rrugëve dhe 
trotuareve;   

P3.F1.O1.A1 
Mirembajtje 
rrugë dhe 
trotuare në 
territorin e 
Bashkisë së 
Shkodrës  1) rrugë të 

mirëmbajtura në 
m2; 

1) rrugë 
urbane të 
mirëmbajtura 
200 506 m2 

2) Sheshe të 
mirëmbajtura në 
m2 

2) sheshe të 
mirëmbajtura 
37 420 m2 

3) trotuare të 
mirëbajtura në 
m2; 

3) trotuare të 
mirëbajtura; 
27 000 m2 

P3.F1.O2.Rikonstruk
sion rruge dhe 
sheshe urbane 

Rikonstruksion 
rruge urbane 

Ne 
pergjithesi 
sistemi i 
rrugeve 
urbane 
është ne 
gjendje te 
mire, është 
permiresua
r nga viti 
ne vit. Ka 
nevoje per 
nderhyrje 
ne rruget e 
sistemit 
dytesor 
dhe terciar. 
Nuk ka 
projekte 
zbatimi. 

Rikonstruksio
n i 4 (kater) 
rrugeve. 

P3.F1.O2.A1. 
Rikonstruksion 
rruge Degëzim 
"Isuf Sokoli" 
P3.F1.O2.A2. 
Rikonstruksion 
rruge "Qazim 
Llazani"; 
P3.F1.O2.A3.  
Rikonstruksion 
degezim rruge 
"Draçin" 

P3.F1.O2.A4. 
Rikonstruksion i 
rruges varrezave 
"Beltoje" 

Rikualifikim 
urban, blloqe 
banimi dhe 
sheshe 

  
Rikualifikim i 
7 (shtate) 
blloqe banimi 

P3.F1.O2.A5. 
Rikualifikim 
Urban blloqe 
banimi "Qemal 
Draçini" (Pallati 
me hark) 

P3.F1.O2.A6 
Rikualifikim 
Urban blloqe 
banimi 
"Bardeleve"(Poge
j) 

P3.F1.O2. A7. 
Rikualifikim 
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Urban blloqe 
banimi "Tepe-te 
fusha e druve" 

P3.F1.O2. A8.  
Rikualifikim 
urban i rrugicave 
ne Qendren 
Historike, 
(Rikonstruksion 
sistemit Ujesjelles 
kanalizime) 

P3.F1.O2.A9. 
Projekt zbatimi i 
plote Rehabilitimi 
i sheshit “Gjon 
Pali” 

P3.F1.O2. A10. 
Projekt zbatimi i 
plote Rikualifikim 
urban i rrugicave 
ne Qendren 
Historike. 

P3.F1.O2. A11 
Sistemim  sheshe 
plazhi Velipoje   

P3.F1.O2. A12 
Mbikqyrje 
kolaudim 
rikonstruksion I 
bllokut te 
pallateve 
"Xhabije" 

P3.F1.O3. 
Permiresimi i rrjetit 
te rrugeve rurale 
duke siguruar 
lidhjen e te gjitha 
qendrave te banuara 
me rrjetin rrugor 
urban dhe 
kombetar. 

      

P3.F1.O3.A1. 
"Sistemimi i 
perroit kufiri 
Muriqan" 

      
P3.F1.O3.A2. 
Mirembajtja e 
rrugeve rurale. 

 

Buxhetimi i programit të Infrastrukturës rrugore 
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Për realizimin e aktiviteteve të Programit Infrastrukturës rrugore planifikohet buxheti me vlerë totale 
125,780 mijë lekë: 83% investime dhe 17% Shpenzime Operative 

Tabela 38 Buxhetimi programit të infrastrukturës rrugore 

/000 lekë 
Programe Paga + 

Sigurime  
Shpenzime 
Operative 

Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P3. 0 21,554 0 0 122,486 144,040 
 

 

Grafiku 20 Buxhetimi i programit të infrastrukturës rrugore 

Tabela 39 Aktivitete e projekte të programit të infrastrukturës rrugore 

/000 lekë 

Aktivitete/Projekte  
2016 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Total 

P3.F1.O1.A1  Mirembajtje 
rrugë dhe trotuare në 
territorin e Bashkisë së 
Shkodrës 

  3,697       3,697 

P3.F1.O2.A1.  
Rikonstruksion rruge 
Degëzim "Isuf Sokoli" 

        2,648 2,648 

P3.F1.O2.A2. 
Rikonstruksion rruge 
"Qazim Llazani"; 

        4,420 4,420 

P3.F1.O2.A3.  
Rikonstruksion degezim 
rruge "Draçin" 

        15,649 15,649 

P3.F1.O2.A4.  
Rikonstruksion i rruges 
varrezave  "Beltoje" 

        9,249 9,249 
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P3.F1.O2.A5. Rikualifikim 
Urban blloqe banimi 
"Qemal Draçini"  ;  (Pallati 
me hark)         14,382 14,382 

P3.F1.O2.A6  Rikualifikim 
Urban blloqe banimi 
"Bardeleve"(Pogej)         7,105 7,105 

P3.F1.O2. A7.  Rikualifikim 
Urban blloqe banimi 
"Tepe-te fusha e druve"         35,548 35,548 

P3.F1.O2. A8.  Rikualifikim 
urban i rrugicave ne 
Qendren Historike, 
(Rikonstruksion  sistemit 
Ujesjelles kanalizime)         18,259 18,259 

P3.F1.O2.A9. Projekt 
zbatimi i plote Rehabilitimi 
i sheshit “ Gjon Pali”         667 667 

P3.F1.O2. A10. Projekt 
zbatimi i plote Rikualifikim 
urban i rrugicave ne 
Qendren Historike.         1,445 1,445 

P3.F1.O2. A11 Sistemim  
sheshe plazhi Velipoje     

 

  4370 4370 

P3.F1.O2. A12 Mbikqyrje 
kolaudim rikonstruksion I 
bllokut te pallateve 
"Xhabije" 

  

  

 

697  697 

P3.F1.O3.A1. "Sistemimi i 
perroit kufiri Muriqan" 

  

  

  8,048 8,048 

P3.F1.O3.A2. Mirembajtja e 
rrugeve rurale. 

 

17,857 

   

17,857 

Totali 0 21,554     122,486 144,040 

 

P4. Programi i Shërbimeve Publike 
 

Pershkrimi i programit   
 
Programi i  ofrimit të  shërbimeve publike  qytetarëve, bizneseve dhe të gjithë komunitetit në të 
gjithë territorin administrative të bashkisë  përbën një nga kolonat kryesore të  programit buxhetor.  
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Ky program përmbledh disa nga funksionet e veta të bashkise, të cilat  përmbajnë sherbimet më 
jetike për komunitetin siç janë: mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane, prodhimi, trajtimi, 
transmetimi dhe furnizimin me ujë të pijshëm, mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura, 
mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara, ndërtimi, 
rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike, shërbimi i dekorit publik dhe  ndriçimi i mjediseve 
publike.  

Shërbimet publike, për nga rëndësia e tyre, ndikojnë direkt në cilesinë e jeteses së qytetarëve dhe 
janë një parakusht për zhvillimin social ekonomik për të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.   

Politikat e programit 

Bashkia e Shkodrës është e angazhuar të garantojë për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike 
cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre. 

Permirësimi i eficences dhe efektivitetit të sherbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet  
permiresimit  të  vazhdueshëm  të teknologjisë, si dhe permirësimi i performancës së menaxhimit të 
shpenzimeve, duke garantuar të gjitha standartet ligjore, do të jetë një politikë kostante në ofrimin e 
të gjitha shërbimeve publike nga ana e saj. 

Bashkia Shkoder do të garantojë rritjen e transparences ne lidhje me ofrimin e sherbimeve publike, 
do të siguroje pjesmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë ate sipas nevojave të 
qytetarëve. 

Tabela 40 Kuadri i programit të shërbimeve sociale 

/000 lekë 
Funksioni Objektivat 

Specifik 
Treguesi/Indika

tori 
Situata 
aktuale 

Situata e synuar Aktiviteti/Projekti 

P4.F1.Mbled
hja, largimi 
dhe trajtimi i 
mbetjeve 
urbane; 

P4.F1.O1:Përmirë
simi  i shërbimit 
të menaxhimit të 
mbetjeve urbane  
dhe ofrimi i tij në 
të gjithë territorin 
e Bashkisë 
Shkoder 

Njesitë 
administrative 
që mbulohen 
me shërbim  
 
 
Numri i 
familjeve    dhe 
numri i 
bizneseve  dhe 
institucioneve 
publike që 
mbulohen me 
shërbim 
 
Frekuenca e 
grumbullimit 
dhe 
transportimit te 
mbetjeve 

Qyteti, 
Velipoja, 
Dajçi, 
Bërdica,  
Ana Malit, 
Guri  i Zi, 
rrethinat,  
Postriba 
kanë patur 
shërbim të 
plotë apo 
pjesor të 
mbledhjes 
dhe 
transportit 
së 
mbeturinav
e 
 
Numri i 

Qyteti, Velipoja, 
Dajçi, Berdica,  
Ana Malit, Guri  
i ZI, Rrethinat,  
Postriba,  Shala 
 
Numri i 
familjeve 
përfituese të 
sherbimit të 
Pastrimit  në të 
gjithë bashkinë 
është  34650 
(tridhjetë e 
katër mijë e 
gjashtëqind e 
pesëdhjetë).Nd
ersa numri i 
bisnezeve dhe 
institucioneve  

P4.F1.O1.A1. 
Shërbimi i pastrimit 
dhe depozitimit të 
mbetjeve urbane 
për NjA qytet 
Shkodër. 
P4.F1.O1.A2.Sherbi
mi i pastrimit dhe 
depozitimit të 
mbetjeve urbane 
për Nj.A. Velipojë 
(Kontrate në vijim 
deri me 31 maj 
2016)  
P4.F1.O1.A3.Shërbi
mi i pastrimit dhe 
depozitimit të 
mbetjeve urbane 
për Nj.A. Velipojë 
dhe Dajç. 
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urbane qytet; 
 
Frekuenca e 
grumbullimit 
dhe 
transportimit te 
mbetjeve 
urbane ne 
Nj.Admin te 
tjera; 
 
Ton mbetje 
urbane të 
grumbulluara 
dhe të 
transportuara 

familjeve 
perfituese 
të sherbimit 
të Pastrimit  
në te gjithe 
bashkinë 
është  30 
130.Ndersa 
numri i 
bisnezeve 
dhe 
institucione
ve  perfitues 
të sherbimit  
eshte 3 718 
 
 
Sherbimi i  
Pastrimit  
ne  90 %  te  
territorit  të 
qytetit 
Shkoder 
kryhet  nje 
here ne  
dite, ndersa 
ne akset 
kryesore  qe  
perben  10 
%  te  
territorrit  
sherbimi  
kryhet dy 
here ne dite 
 
Ne  Velipojë  
sherbimi 
kryhet  dy 
herë në javë 
gjatë vitit 
ndersa në 
periudhën  
e  sezonit   
në zonën 
turistike një 
herë në ditë 
–kjo 
referuar 
kontratës 
ekzistuese. 
 
Në njesitë e 
tjera 
shërbimi 
kryhet një 
herë në javë 

perfitues te 
sherbimit  eshte 
3 919 
 
Shërbimi i  
Pastrimit  në  80 
%  te  territorit  
kryhet  një here 
në  ditë, ndersa 
sherbimi dy 
here në dite do 
të rritet në 
masën 20 % të 
territorit. 
 
 
 
 
Në  Velipojë  
sherbimi kryhet  
dy herë ne jave 
gjate vitit 
ndërsa ne 
periudhen  e  
sezonit   në 
zonen turistike 
do të  kryhet dy  
herë në ditë. 
 
Në njesitë e 
tjera shërbimi  
do të kryhet dy  
herë ne dite, 
ndërsa në Nj.A  
e Shalës 
shërbimi do të 
kryhet  një herë 
në jave në 
periudhën  e 
sezonit turistik; 
 
Sasia e 
mbetjeve të 
grumbulluara 
në të gjitha  
Nj.A e Bashkisë 
Shkodër   dhe të 
transportuara 
në landfill  do të 
jetë (tridhjetë e 
tetë mijë e 
shtatëqind e 
gjashtëdhjetë)   
38760  ton. 

P4.F1.O1.A4.Shërbi
mi i pastrimit dhe 
depozitimit të 
mbetjeve urbane 
për Nj.A. Rrethina, 
Postribë dhe Shalë. 
P4.F1.O1.A5.Shërbi
mi i pastrimit dhe 
depozitimit të 
mbetjeve urbane 
për Nj.A. Guri i Zi, 
Bërdicë dhe Ana e 
Malit. 

P4.F1.O1.A6 
Sherbimi i largimit 
dhe depozitimit të 
mbetjeve 
ndërtimore. 

P4.F1.O1.A7 Blerje 
kontinierë për 
shërbimin e 
pastrimit  
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Sasia e 
mbetjeve të 
grumbulluar
a në të 
gjitha  Nj.A 
e Bashkisë 
Shkodër   
dhe të 
transportua
ra në landfill 
është  
24700 
(njëzet e 
katër mijë e 
shtatëqind 
mijë) ton. 

P4.F2. 
Parqet, 
lulishtet dhe 
hapësirate 
gjelbra 
publike; 

P4.F2.O1:Përmire
simi i cilësisë së 
mirembajtjes së 
lulishteve  në NjA 
Shkodër 

Mirëmbajtja e 
sipërfaqeve te  
gjelberta     -
Lulishte                                                           
Drure dekorativ                                     
Sipërfaqe ujore                                          
Stola                     

Shërbimi i 
gjelbërimit  
aktualisht 
realizohet  
në dy njesi 
administrati
ve.   
 
Ne qytetin e 
Shkodres ky 
sherbim 
kryhet me 
të trete.  
 
Ne Nj.A. 
Velipojë 
është 
mirëmbajtur 
lulshtja 
qendrore në 
plazh vetëm 
për tre 
muaj.   

Mirembajtja e 
siperfaqeve te 
gjelberta:  
- Nj. 
Administrative 
Shkodër : 
siperfaqe 
gjithsejt 72600 
m2, drurë 
dekorativë 
5118,  mbjellje 
drurësh të rinj 
174 copë, 
mirëmbajtje 
stolash 319 
copë, sipërfaqe 
ujore 650 m2.     

- Nj.A 
Velipojë       
sipërfaqe 
gjithsejt 15175 
m2, drurë 
dekorative 76, 
stola 69,  sip. 
ujore  491 m2 

P4.F2.O1.A1: 
Shërbimi i 
Mirëmbajtjes së 
sipërfaqeve  të 
gjelbërta 

P4.F3. 
Prodhimi, 
trajtimi, 
transmetimi 
dhe furnizimi 
me ujë të 
pijshëm 

P4.F3.O1: 
Furnizimi me ujë 
të pijshëm i 
njesive 
administrative të 
Bashkisë Shkodër 

Furnizimi me 
ujë të pijshem 
sipas treguesve 
të monitorimit 
miratuar pranë 
DPUK 

Shërbimi i 
furnizimit 
me ujë të 
pijshëm per 
territore të 
pjesshme në 
Nj.A. 
mbulohet 
nga 

Përmirësimi i 
treguesve të 
monitorimit të 
shërbimit të  
furnizimit me 
ujë te pijshëm 
të popullatës.  
 
Realizimi i 

P4.F3.O1:A1: 
Furnizimi me ujë i 
qytetit dhe njësive 
administrative 
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Nd.Ujesjellë
s Fshat.  
 
Bashkia 
Shkoder ka 
trashëguar 
detyrimet 
për energji 
elektrike 
për 
furnizimin 
me ujë të 
pijshem dhe 
detyrime të 
tjera për: 
Nj.A. Ana a 
Malit-
ujësjellësi 
Obot i Ri, në 
Nj.A Guri i Zi 
dhe Nj.A 
Velipojë-
furnizimin 
me ujë i 
shatërvanit 
në plazh.  
 
Aktualisht 
Bashkia 
Shkodër 
është në 
procesin e 
bashkimit të 
ndërmarrjev
e për 
menaxhimin 
e SHA-ve 
ujësjellës 
kanalizime. 

pagesës së 
detyrimeve të 
Njësive 
Administrative 
për energjinë e 
shpenzuar për 
furnizimin me 
ujë nga Sh.A UK 
Fshat, dhe nga 
ish Komunat. 
 
Shërbimi i 
furnizimit me 
ujë të pijshëm 
realizohet 
përmes një 
Shoqërie 
aksionere të 
vetme publike 
në varësine e 
Bashkisë së 
Shkodrës. 
  

Sasia e 
prodhimit të ujit 
në Bashkinë 
Qendër l/sek   

Sasia e 
prodhimit te 
ujit 
mesatarisht 
750 l/sek  

Sasia e 
prodhimit te ujit 
mesatarisht 750 
l/sek  

P4.F3.O1:A2 
Mbështetja për 
mbulimin e 
shpenzimeve për 
energjinë elektrike 
SH.A Ujësjellës 
qytet. 

 % e banoreve 
te furnizuar me 
uje te pijshëm 
në Bashkinë 
Qendër 

 87% 
banoreve te 
furnizuar 
me uje te 
pijshëm 

 87% banoreve 
te furnizuar me 
uje te pijshëm 
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P4.F4:Mbled
hja, largimi 
dhe trajtimi i 
ujërave të 
ndotura; 

P4.F4.O1: 
Përmirësimi i 
sistemit të 
kanalizimit të 
ujrave të zeza në 
të gjithë zonat 
urbane të Nj.A të 
bashkisë 

Numri i 
abonentëve të 
lidhur me rrjetin  
KUZ dhe 
funksionimi 
normal i 
sistemit      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Trajtimi i ujrave 
të ndotura 
       

Rreth 70 % 
e numrit të 
pergjithshë
m të 
banorëve të 
qytetit 
Shkodër 
janë të 
lidhur me 
rrjetin KUZ.  
 
Kryesisht 
janë të pa 
lidhur me 
rrjetin  KUZ 
zonat 
periferike të 
qytetit, të 
cilat 
funksionojn
ë me gropa 
septike.                                            
 
Sistemi i 
kanalizimev
e te ujërave 
të zeza në 
Velipojë  
është në 
fazen e 
fundit të 
punimeve 
dhe pritet të  
funksionojë 
për largimin 
e ujërave të 
ndotura për 
zonën e 
Pulaj dhe 
Reçit (zona 
bregdetare). 
 
Sistemi i 
ujrave të 
ndotura të 
qytetit nuk 
ka impiant 
të trajtimit 
me 
përjashtim 
te zonës së 
Shirokes. 
Imjanti i 
Trajtimit të 
Ujërave të 
përdorura 

Përmirësimi i 
funksionimit 
normal te 
sistemit te 
ujrave të 
përdorura për 
qytetin dhe 
njësitë 
administrative 
që kanë rrjete 
kanalizimesh.                             
 
 
 
 
 
Sistemi i 
kanalizimeve të 
ujërave të zeza 
në Velipojë do 
të jetë 
funksional për 
rreth 15 000 
banorë për vitin 
2016 
 
 
 
 
Përmirësimi i 
funksionimit 
normal të 
impiantit  për 
zonën e 
Shirokës dhe 
vënia në 
funksion e 
impiantit të 
pastrimit në 
Velipojë. 
 
 
 

P4. F4. O1. A1. 
Menaxhimi i 
sistemit te ujërave 
të zeza 
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Shirokë bën 
trajtimin e 
këtyre 
ujërave dhe 
i shkarkon 
në liqen 
konform 
normativave 
ligjore.    
 
Impianti i 
Trajtimit të 
Ujërave të 
Përdorura  
për 
Velipojën 
është në 
fazën 
perfundimta
re të 
punimeve. 

P4.F5:Mbled
hja dhe 
largimi i 
ujërave të 
shiut dhe 
mbrojtjen 
nga 
përmbytjet 
në zonat e 
banuara; 

P4.F5.O1. 
Përmiresimi i 
sistemit të 
kanalizimit të 
ujrave të shiut në 
të gjithë zonat 
urbane të Nj.A të 
bashkisë.  

Sistemi i 
kanalizimeve të 
ujrave të bardha  

Rrjeti i 
kanalizimev
e të ujerave 
të bardha i 
qytetit të 
Shkodrës 
(për 
mbledhjen 
dhe largimin 
e ujërave të 
shiut) 
funksionon i 
ndarë nga 
rrjeti i 
kanalizimev
e të ujërave 
të zeza. 
Sistemi 
kryesor i 
drenazhimit 
mbulon 
rreth 70% të 
zonave 
formale të 
qytetit, 
ndërsa në 
zonat 
informale zë 
një mbulim 
shumë më 
të ulët. 

Përmirësimi i 
funksionimit të 
rrjetit të 
kanalizimeve të 
ujërave të 
bardha (shiut) 
në qytet dhe 
grykëderdhjeve 
kryesore për të 
evituar 
problematikat e 
ndryshme.. 

P4.F5.O1. A1. 
Menaxhimi i 
sistemit te ujërave 
të shiut 

P4.F6: 
Ndërtimi, 
rehabilitimi 
dhe 

P4.F6.O1: 
Permirësimi i 
cilesisë së 
mirembajtjes së 

Hartimi i një 
plani të 
integruar për 
vendosjen dhe 

Nuk ka plan 
te integruar 
për 
administrimi

Hartimi i nje 
plani të 
integruar për 
funksionimin e 

P4.F6.O1.A1: 
Mirëmbajtje e 
varrezave publike 
dhe varrezave  të 
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mirëmbajtja 
e varrezave 
publike si 
dhe 
garantimi i 
shërbimit 
publik të 
varrimit; 

varrezave publike administrimin e 
varrezave 
publike 

n e 
varrezave 
publike 

varrezave 
publike 

dëshmorëve. 

Mirembajtja e 
varrezave 
publike në 
Bashkinë 
qendër. 

Mirembajtja 
e varrezave 
publike 
kryhet nga 
operatorë 
ekonomik.  
Situata e 
mirëmbajtje
s së 
varrezave 
publike në 
Bashkinë 
Qendër 
është e 
përmirësuar
. 

Vazhdimi i 
mirëmbajtjes së 
varrezave 
publike me të 
tretë. 
Permirësimi i 
shërbimit dhe i 
mjediseve në 
varreza publike 
nëpërmjet  
shmangies së 
rrugës lidhëse 
të fshatit Golem 
që kalon 
përmes 
varrezave dhe 
ndërtimit të 
murit rrethues. 

Mirembajtja e 
varrezave 
publike në NJ.A 

Varrezat 
publike në 
Njësitë 
Administrati
ve nuk 
administroh
en njëlloj 
dhe sipas të 
njëjtit 
standart. Ka 
shumë 
aktorë që 
kryejnë  
këtë 
shërbim 
edhe pse 
me vullnetin 
e mirë por 
jo konform 
kuadrit 
ligjor.  

Ofrimi i 
shërbimit nga 
punonjësit e 
shërbimeve 
publike pranë 
Njësive 
Administrative.  

P4.F7: 
Shërbimi i 
dekorit 
publik; 

P4.F7.O1: 
Permirësimi i 
peisazhit dhe 
dekorit urban në 
të gjithë territorin 
e Bashkisë 
Shkoder 

Dekorimi i 
shesheve, 
rrugëve dhe 
ndërtesave 
publike 
kryesore 
urbane. 

Në 
përgjithësi 
egziston një 
dekor urban 
për rrugët 
dhe sheshet 
kryesore të 
qytetit. Për 
Nj.A e tjera 
dekori 
urban    
është në 
gjendje jo të 

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

P4.F7.O1.A1 
Dekorimi i 
mjediseve publike 
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mire ose 
nuk 
ekziston. 

P4.F8: 
Ndriçimi i 
mjediseve 
publike 

P4.F8.O1:Përmirë
simi i menaxhimit 
të shërbimit të 
ndriçimit 

Qytet: 
Ndriçimi i 
rrugëve dhe 
shesheve 
urbane. 

Sipërfaqja 
totale e 
rrugëve dhe 
e shesheve 
arrin 
afërsisht në 
1,200,000 
m2, nga të 
cilat 
1,080,000 
m2 janë të 
ndriçuara 

Ndriçimi i  
1,080,000 m2 
Rrugë dhe 
sheshe 

P4.F8.O1.A1: 
Mirëmbajtja e 
Sistemit te 
Ndriçimit Publik të 
qytetit dhe  njësive 
administrative 

Ndriçimi i 
lulishteve  

Sipërfaqet e 
lulishteve 
dhe brezit 
të gjelbërt 
te ndriçuara  
janë 34,581 
m2. 

Ndriçimi i 34581 
m2 lulishte. 

Periudha 
mesatare e 
ndriçimit në 
ditë. 

Ndriçimi 
realizohet 
në një 
mesatare 
vjetore 10.5 
orë në ditë 
gjatë gjithë 
vitit. 

Realizimi i 
ofrimit te 
sherbimit te 
ndriçimit me nje 
mesatare prej 
10.5 ore ne dite. 

Ndertim dhe 
Rehabilitim i 
rrjetit te 
ndriçimit publik. 

  Rehabilitimi i  
3400 ml ndriçim 
publik dhe 
ndërtim i 
ndriçimit publik 
në 2500 ml 
rrugë dytësore 

Njesite Administrative: 
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Ofrimi i 
shërbimit të 
ndriçimit në 
Njesitë 
Administrative 
të Bashkisë. 

Ofrohet 
shërbimi i 
ndriçimit 
publik 
pjesërishtnë 
6 prej Nj.A 
(Rrethina, 
Berdice, 
Guri i Zi, 
Postribë, 
Dajç, 
Velipojë) 

Ofrimi i 
shërbimit të 
ndriçimit në 
Nj.A dhe 
rehabilitimi i 8 
linjave 
ekzistuese. 

P4.F9: 
Shërbime 
publike 
vendore në 
NJ.A. 

P4.F9.O1:Përmbu
shja e nevojës për 
kryerjen e 
shërbimeve 
ditore të ruajtjes, 
pastrimit, 
mirëmbajtjes dhe 
të tjera për 
objektet dhe 
hapësirat publike.  

  Ofrimi i 
shërmeve të 
rojës, pastrimit 
të objekteve, 
mirëmbajtjes së 
objekteve dhe 
të tjera sipas 
nevojës në Njësi 
administrative. 

P4.F8.O1.A1:Shpen
zime per pagat dhe 
sigurime shoqerore 
per punonjesit e 
Sherbimeve Publike 

 

Buxhetimi i Programit të Shërbimeve Publike 

Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të Programit të Shërbimeve Publike planifikohet buxheti me 
vlerë totale 313,801 mijë lekë, ndër të cilat më kryesoret janë 81% shpënzimet operative, 9% 
shpenzimet për paga dhe sigurime, 8% investime. 

 

Grafiku 21 Buxhetimi i programit të shërbimeve publike 
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Tabela 41 Buxhetimi programit të shërbimeve publike 

/000 lekë 

Programe Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P4. 28,238 253,496 5,000 360 26,707 313,801 
 

Tabela 42 Aktivitete e projekte të programit të shërbimeve publike 

/000 lekë 

Aktivitete/Projekte  
2016 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Subvencione Transferta Investime  Total 

P4.F1.O1.A1. Shërbimi i 
pastrimit dhe depozitimit 
të mbetjeve urbane për 
NjA qytet Shkodër. 

  112,086       112,086 

P4.F1.O1.A2.Shërbimi i 
pastrimit dhe depozitimit 
të mbetjeve urbane për 
NjA Velipojë (Kontrate në 
vijim deri me 31 maj 2016)  

  7,500       7,500 

P4.F1.O1.A3.Shërbimi i 
pastrimit dhe depozitimit 
të mbetjeve urbane për 
NjA Velipojë dhe Dajç 

  18,204       18,204 

P4.F1.O1.A4.Shërbimi i 
pastrimit dhe depozitimit 
të mbetjeve urbane për 
NjA Rrethina, Postribë dhe 
Shalë. 

  9,479       9,479 

P4.F1.O1.A5.Shërbimi i 
pastrimit dhe depozitimit 
të mbetjeve urbane për 
NjA Guri i Zi, Bërdice dhe 
Ana e Malit. 

  1,838       1,838 

P4.F1.O1.A6 Shërbimi i 
largimit dhe depozitimit të 
mbetjeve ndërtimore. 

  600       600 

P4.F1.O1.A7 Blerje 
kontënierë për shërbimin 
e pastrimit  

        16,950 16,950 

P4.F2.O1.A1: Shërbimi i 
mirëmbajtjes së 
sipërfaqeve  të gjelbërta 

  35,000       35,000 

P4.F3.O1:A1: Furnizimi me 
ujë i qytetit dhe njësive 
administrative. 

  1,040       1,040 

P4.F3.O1:A2 Mbështetja 
për mbulimin e 
shpenzimeve për 
energjinë elektrike SH.A 
Ujësjellës qytet. 

    5,000     5,000 
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P4. F4. O1. A1. Menaxhimi 
i sistemit të ujërave të 
zeza 

          0  

P4.F5.O1. A1. Menaxhimi i 
sistemit të ujërave të shiut 

          0  

P4.F6.O1.A1: Mirëmbajtje 
e varrezave publike dhe 
varrezave  të dëshmorëve. 

  8,090     3,207 11,297 

P4.F7.O1.A1 Dekorimi i 
mjediseve publike 

  1,121       1,121 

P4.F8.O1.A1: Mirëmbajtja 
e Sistemit të Ndriçimit 
Publik të qytetit dhe  
njësive administrative  

  58,538     6,550 65,088 

P4.F8.O1.A2:Shpenzime 
për pagat dhe sigurime 
shoqërore për punonjësit 
e Shërbimeve Publike  

28,238     360   28,598 

Total 28,238 253,496 5,000 360 26,707 313,801 

 

P5. Transporti publik dhe lëvizshmëria 
 

Përshkrimi i programit  

Mobiliteti ose lëvizshmëria ka të bëjë me përdorimin më të mirë të infrastrukturës rrugore, duke i 
dhënë përparësi mënyrave aktive dhe të qëndrueshme të lëvizjes (ecje, pedalim, transport publik, 
etj.). Duke pasur parasysh traditën e pedalimit me biçikletë të qytetit të Shkodrës, por edhe gjithë 
fushës së Nënshkodrës dhe Mbishkodrës, ruajtja dhe promovimi i mëtejshëm merr një kuptim më të 
plotë në rastin e Bashkisë së Shkodrës.  

Me rëndësi rrënjësore është konsolidimi i linjave të transportit publik që lidhin zonat bujqësore, 
malore dhe bregdetare me qendrën urbane. 

Pershkrimi i politikave 

 

 

 

 

 

 

 

Për të favorizuar përdorimin e rrugës nga këmbësorët dhe biçikletat, si dhe për të promovuar një 
kulturë të re për përdorimin e mjeteve të transportit publik. ne do të përcaktojmë zonat me 
shpejtesi të limituar 30 km /orë.  

Bashkia e Shkodrës do të përgatisë një plan të qëndrueshëm mobiliteti, i cili: Krijon hapësira më 
miqësore dhe më të sigurta për kalimtarët dhe pedaluesit në zonën urbane; shton linjat urbane, 
suburbane dhe rajonale; krijon jo vetëm rrugë pedonale, por zona pedonale; rishikon planin e 
parkingjeve në të gjithë qytetin. 

Shërbimi i transportit publik do të mbulojë të gjithë zonën urbane.  Përmirësimi dhe vënia në 
eficiencë e transportit publik rrethqytetës është një nga prioritetet tona në mbështetje të  një 
skeme policentrike të zhvillimit të të gjithë territorit administrativ të bashkisë. 
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Tabela 43 Kuadri i programit të transportit publik dhe lëvizshmërisë 

/000 lekë 
Funksioni Objektivat 

Specifik 
Treguesi/Indikat
ori Situata aktuale Situata e synuar Ativiteti/Proj

ekti 

P5.F1. 
Transporti 
publik 
vendor 

P5.F1.O1. 
Permiresimi i 
levizshmerise 
urbane për 
një cilësi 
jetese më të 
mirë dhe 
ofrimi i një 
shërbimi 
transporti 
publik cilësor 
për qytetarët 
e Bashkisë 
Shkodër. 

Rritja e sigurise 
në rrugë për 
këmbësoret dhe 
pedaluesit. 

Ekziston 
sinjalistika 
vertikale dhe 
horizontale, në 
disa zona janë 
marr masa për 
parandalimin e 
rreziqeve 
nëpërmjet 
ndërtimit të 
bumpeve në 
afërsi të shkollave 
dhe nyjeve me 
qarkullim të lartë 
këmbësorësh.  

Mirëmbajtja dhe 
permirësimi i 
sinjalistikës 
horizontale 
nëpërmjet 
vijëzimit si dhe 
përmirësimi i 
sinjalitikës 
vertikale. Krijimi 
i linjave të 
dedikuara për 
pedaluesit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P5.F1.O1.A1: 
Mobiliteti dhe 
sherbimi I 
transportit 
urban 

Ofrimi i shërbimit 
të transportit 
publik urban. 

Kemi dy linja të 
transportit publik 
qytetas të 
udhetareve 
Fermentim-
Bahçallëk dhe 
Shkodër-Zogaj. 

Linja e 
transportit te 
udhetarëve 
qytetas 
Fermentim-
Bahçallek me 50 
cikle, me 
frekuence 15 
min paradite 
dhe 25 min 
pasdite. Linja e 
transportit të 
udhetareve 
qytetas 
Shkoder-Zogaj 
kater here ne 
dite. 

Mbeshtetja e 
kategorive te 
veçanta ne 
nevoje per 
mbulimin e 
shpenzimeve te 
transportit publik. 

Bashkia Shkoder 
ka mbeshtetur 
kategori te 
veçanta sociale 
per transportin 
qytetas te 
udhetareve. 

Mbeshtetja e  
nxenesve dhe 
studenteve per 
subvensionimin 
e çmimit të 
biletës. 

 

Buxhetimi i Programit të Transportit publik dhe lëvizshmëria 

Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të Programit transportit publik dhe lëvizshmërisë 
planifikohet buxheti me vlerë totale 14,376 mijë lekë, ndër të cilat më kryesoret janë 49% 
subvenncion transporti urban për nxënësit dhe studentët, 27%  shpenzimet operative dhe 24% 
investime. 
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Grafiku 22 Buxhetimi i programit të transportit publik 

Tabela 44 Buxhetimi i programit të transportit publik dhe lëvizshmërisë 

/000 lekë 

Programe Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P.5 0 3,876 7,000 0 3,500 14,376 
 

Tabela 45 Aktivitetet e projektet e programit të transportit publik dhe lëvizshmërisë 

/000 lekë 

Aktivitete/Projekte  
Viti 2016 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvencion Transferta Investime  Total 

P5.F1.O1.A1. 
Mobiliteti   dhe 
Shërbimi i 
Transportit Urban 

  3,876.00 7,000.00   3,500.00 14,376.00 

Totali   3,876.00 7,000.00   3,500.00 14,376.00 
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P6. Programi i Zhvillimit Ekonomik lokal dhe i Turizmit 

Pershkrimi i programit zhvillimit ekonomik 

Bazuar në përvojat më të mira të nismave të financuara nga Bashkimi Evropian, për zbatimin e 
politikave zhvillimore në Bashkinë e Shkodrës, ndërmjet të tjerave, do të përdorim në mënyrë të 
kombinuar dy mjete të sprovuara për efikasitetin e tyre: 

 Zhvillimin Lokal të Udhëhequr nga Komuniteti 
 Investimet e Integruara Territoriale. 

Synojmë që zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti të mobilizojë dhe të përfshijë komunitetet 
dhe organizatat lokale për të kontribuar në arritjen e qëllimeve për rritje të zgjuar, të qëndrueshme 
dhe gjithëpërfshirëse, duke nxitur kohezionin territorial. 

Pershkrimi i politikave te zhvillimit ekonomik 

Tre  janë politikat  në të cilat Bashkia do të fokusojë përpjekjet e saj:  
 
 
 
 
 

 
Në Bashkinë e Shkodrës është në përfundim zbatimi i programit të kompjuterizuar për  regjistrimin 
dhe administrimin e biznesit. Ne do vazhdojmë me shtrirjen e tij në gjithë juridiksion e Bashkisë se re 
dhe vënien në funksion të biznesit të shërbimit on-line për deklarimin dhe pagesën e taksave, duke 
synuar përfshirjen e këtij projekti në realizimin e projektit madhor të një qeverisjeje elektronike;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Përshkrimi i programit të turizmit  

 

Mbështetje për përmirësimin e kushteve për fillimin dhe zhvillimin e biznesit. Synimi është që 
strukturat e ngritura – administrata e bashkisë, apo agjenci/qendra biznesi të mbështetura nga 
Bashkia – të jenë të specializuara dhe të ofrojnë shërbime të cilësisë së lartë (dhënie informacioni 
ligjor, fiskal, orientim bazuar në studimet zhvillimore të Bashkisë).  

Thjeshtim dhe reduktim të procedurave administrative: 
 Nëpërmjet politikave fiskale dhe shpërndarjes së drejtë të ngarkesës tatimore: 
 Uljen deri në 30% te taksës së pronës (ndërtesës, truallit dhe tokës bujqësore);  
 Mundësimin e shlyerjes së detyrimit me këste;  
 Përcaktimi i nivelit të tarifës sipas llojit të aktivitetit; 
 Përcaktimi i nivelit të tarifës sipas vendndodhjes gjeografike, duke lehtësuar bizneset në 

zonat më pak të zhvilluara; 
 
Rritja e aftësisë konkurruese të ndërmarrjeve. Synimi është që ndërmarrjet në territorin e 
Bashkisë të bëhen më konkurruese në tregjet vendore dhe ndërkombëtare nëpërmjet 
inovacionit, zhvillimit dhe përkrahjes së markave rajonale, zhvillimit të zinxhirëve të vlerës dhe 
përmirësimit të sistemeve të shpërndarjes; 

Zhvillimi i fuqisë punëtore të kualifikuar sipas kërkesave aktuale dhe të ardhshme të tregut 
përmes arsimit, trajnimit dhe ritrajnimit. Synimi është që disponueshmëria e punësimit të rritet. 
Përmes përmirësimit të trajnimit të ofruar (qendrat të punësimit, programet e reja mësimore në 
arsimin profesional) fuqia punëtore do të jetë më konkurruese dhe e trajnuar më mirë.  
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Turizmi, si aktivitet ndërsektoral, është i lidhur me shumë aktivitete ekonomike dhe ka një ndikim të 
jashtëzakonshëm në sektorë të ndryshëm, duke ofruar shërbime të lidhura me kohën e lirë dhe me 
udhëtimet e biznesit. Ai luan një rol të madh në zhvillim, pasi kontribuon në zhvillimin lokal, krijimin 
e vendeve të punës, zhvillimin e zonave në rënie industriale apo rurale, si dhe në rigjenerimin urban. 

Pershkrimi i politikave te programit te turizmit  
 
Dy politika kryesore në të cilat do të fokusohet Bashkia do të jenë: 

 

 

 

 

Synojmë që industria e turizmit të kthehet në burimin kryesor të rritjes ekonomike të Bashkisë 
sonë. Nëpërmjet promovimit aktiv të politikave, turizmi do të kthehet në një mjet për integrimin e 
territoreve më pak të zhvilluara dhe për përmirësimin e ruajtjen e zonave të trashëgimisë. 

Synimi kryesor do të jetë nxitja e zhvillimit të ekuilibruar dhe endogjen të turizmit të zonës dhe 
rritja e vlerës së territorit që do të mbulojë Bashkia e Shkodrës si destinacion turistik, duke 
forcuar identitetin e saj unik kulturor, social, mjedisor e ekonomik dhe burimet njerëzore. 



 

Tabela 46 Kuadri i programit të zhvillimit ekonomik lokal dhe turizmit 

Funsioni Objektivat 
Specifik 

Treguesi/Indikat
ori 

Situata 
aktuale 

Situata e 
synuar 

Aktiviteti/ 
Projekti 

P6.F1.Hartimi i 
planeve dhe 
programeve 
për zhvillimin 
ekonomik 
lokal; 

P6.F1.O1.Mbështe
tja për 
përmirësimin e 
klimës për 
zhvillimin e 
biznesit 
nëpërmjet ngritjes 
së strukturave të 
dedikuara,   
bashkepënimit me 
institucione të 
specializuara dhe 
aktorët e 
interesuar   për 
hartimin e 
strategjive dhe 
planeve 
ekonomike 
zhvillimore lokale. 

Ngritja e bordit 
të zhvillimit lokal 

Nuk ka bord 
të zhvillimit 
Ekonomik 

Ngritja e 
Bordit të 
Zhvillimit 
Ekonomik 

P6.F1.O1.A1. 
Hartimi i Planit të 
Zhvillimit 
Ekonomik të 
Bashkisë së 
Shkodrës (krijimi i 
një bordi lokal të 
zhvillimit 
ekonomik me 
perfaqësues të 
sektoreve bazë 
dhe hartimi i një 
plani vjetor) 

Hartimi i 
dokumentave 
strategjik për 
zhvillimin e 
biznesit 

Ka një 
strategji te 
zhvillimit 
ekonomik të 
bashkisë 
qendër 2005-
2015. 
 
Ka strategji 
lokale të disa 
njësive 
administrativ
e. Nuk ka një 
strategji të 
integruar per 
territorin e ri 
të Bashkisë 
Shkodër 

Një strategji 
dhe dy 
studime  

P6.F1.O1.A2. 
Studim  per 
klasterat e 
biznesit që 
operojnë në 
Bashkinë e 
Shkodrës. 

P6.F1.O1.A3. 
Hartimi i studimit 
për marketingun 
dhe brandimin  
për bizneset dhe 
sektorët që mund 
të eksportojnë  
jashtë Shkodrës 

P6.F2.Ngritja 
dhe 
funksionimi i 
tregjeve 
publike dhe të 
rrjetit të 
tregtisë; 

P6.F2.O1. 
Sistemimi dhe 
ngritja e tregjeve  
industriale të 
shitjes me 
shumicë dhe 
pakicë në 
territorin e 
Bashkisë Shkodër 

Hartimi i 
studimit të 
fizibilitetit për 
tregjet 

Nuk ka një 
studim 
specifik për 
tregjet  

Hartimi i 
studimit të 
fisibilitetit 
për ngritjen e 
tregjeve 

P6.F2.O1.A1.Studi
mi i ngritjes se 
tregjeve të shitjes 
me shumicë dhe 
pakice te 
produkteve 
industriale. 

P6.F3.Mbështe
tja për 
zhvillimin e 
biznesit të 
vogël 
nëpërmjet 
veprimtarive 
nxitëse, të tilla 
si panaire e 
reklama në 
vende publike; 

P6.F3.O1. 
Promovimi i 
produkteve 
vendore dhe 
fuqisë së 
punonjësve të 
specializuar për 
tregun lokal, 
kombetar dhe 
ndërkombëtar  

Numri i 
panaireve të 
organizuara në 
Bashkinë 
Shkodër  

Një panair Dy panaire  

P6.F3.O1.A1. 
Organizimi i një 
panairi pune në 
bashkëpunim me 
universitetin dhe 
shkollat 
profesionale. 
P6.F3.O1.A2. 
Panairi i 
produkteve te 
bizneseve 
prodhuese në 
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Bashkinë e 
Shkodrës  

P6.F4.Publikim 
i broshurave 
informative, 
krijimit të 
portaleve me 
profil 
ekonomik etj. 

P6.F4.O1. Hartimi 
dhe publikimi i 
materialeve 
informative dhe 
promocionale per 
nxitjen e 
investimeve 
vendase dhe te 
huaja  

Numri i 
materialeve 
informative të 
botuara për 
zhvillimin 
ekonomik  

Ka botime të 
cilat kanë 
nevoje të 
përditsohen 

Tre 
publikime: 2 
botime dhe 
informacion 
digjital i 
përditësuar 
në faqen web 
të Bashkisë 
së Shkodrës 

P6.F4.O1.A1. 
Hartimi dhe 
botimi i profilit të 
Bashkisë 
P6.F4.O1.A2. 
Ristrukturimi dhe 
pasurimi i faqes  
web të Bashkisë 
për sektorin e 
zhvillimit 
ekonomik  
P6.F4.O1.A3. 
Botim i broshurës 
informative për 
tërheqjen e 
investimeve 
vendase dhe të 
huaja në Bashkinë 
Shkodër 

P6.F5.Dhënie e 
granteve dhe 
ndihmave 
financiare për 
mbështetjen e 
aktiviteteve të 
biznesit të 
vogël dhe të 
mesëm, sipas 
mënyrës së 
përcaktuar në 
legjislacionin 
në fuqi. 

P6.F5.O1. Nxitja 
dhe mbështetja e 
bashkëpunimit të 
biznesit 
vendor,nepërmjet 
incentivave 
financiare, për 
zhvillimin dhe 
fuqizimin e tyre  

Numri i 
inisiativave të 
mbështetura dhe 
numri i 
bizneseve 
përfituese 

Një inisiativë 
dhe 58 
biznese 
përfituese  

Një inisiative 
dhe 120 
biznese 
përfituese 

P6.F5.O1.A1. 
Zgjerimi i zonës 
së përmirësimit 
të bisnesit në 
rrugën 13 
Dhjetori dhe 28 
Nentori. 

P6.F6.Zhvillimi i 
Turizmit 

P6.F6.O1 
Promovim i 
territorit të 
Bashkisë 
nërpërmjet 
prodhimit dhe 
botimit të 
materialeve 
promocionale-
informative. 

Prodhimi i 
materialeve 
promocionale-
informative për 
territorin e ri të 
Bashkisë së 
Shkodrës. 

Mungojnë 
botimet e 
materialeve 
të 
promocionit 
dhe 
informacionit 
të 
përditësuara 
për territorin 
e ri të 
Bashkisë. 

Prodhimi i tre 
botimeve: 
guida 
turistike 2000 
copë, hartë 
turistike 2000 
dhe kalendar 
i ngjarjeve 
kulturore 
1000 copë.  
Publikimi i 
një portali 
web për 
turizmin              

P6.F6.O1.A1. 
Krijimi i faqes 
web për turizmin 
e rajonit të 
Shkodrës 
P6.F6.O1.A2. 
Pergatitja dhe 
publikimi i guidës 
turistike të 
Bashkisë së 
Shkodrës. 
P6.F6.O1.A3. 
Publikimi i hartës 
turisitike së 
territorit të 
Bashkisë së 
Shkodrës. 
P6.F6.O1.A4. 
Publikimi i 
kalendarit vjetor 
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të aktiviteteve 
kulturore të 
Bashkisë. 

P6.F6.O2 
Organizim dhe 
pjesëmarrje në 
panaire lokale, 
kombëtare dhe 
ndërkombetare 

Organizimi 
panaireve të 
atraksioneve dhe 
bizneseve 
turistike të 
rajonit në 
Bashkinë e 
Shkodrës 

Nuk ka një 
organizim 
periodik të 
panireve të 
turizmit në 
Shkodër. 

Organizimi i 
një panairi. 

P6.F6.O2.A1. 
Panairi i 
atraksioneve dhe 
bizneseve 
turistike i 
integruar me 
produktet 
artizanale, 
bujqësore dhe 
ushqimore. 

Pjesëmarrje në 
panaire 
kombëtare dhe 
ndërkombëtare 

Bashkia 
Shkodër në 
vitet e 
kaluara ka 
marrë pjesë 
në disa 
panaire 
kombëtare 
dhe 
ndërkombëta
re 

Pjesëmarrje 
në dy  
panaire 
kombëtare 
dhe 
ndërkombëta
re 

P6.F6.O2.A2. 
Pjesëmarrje në 
panaire 
kombëtare dhe 
ndërkombëtare 
për ofertën 
turistike të 
Shkodrës 

P6.F6.O3 
Organizimi i 
aktiviteteve për 
promovimin e 
ofertave dhe 
produkteve 
turistike të 
Bashkisë së 
Shkodrës. 

Organizim i 
aktiviteteve që i 
shërbejnë 
gjallërimit të 
jetës social-
kulturore dhe 
sportive të 
territorit të 
Bashkisë së 
Shkodër  

Në Bashkinë 
Shkodër  
organizohen 
18 aktivitete   
social-
kulturore dhe 
sportive 

Organizimi i 
21 
aktiviteteve 
social 
kulturore dhe 
sportive  

P6.F6.O3.A1.  
Festa e Liqenit 
P6.F6.O3.A2. Dita 
e turizmit 
P6.F6.O3.A3. 
Hapja e sezonit 
turistik Velipojë 
P6.F6.O3.A4. 
Feste e Thethit 
P6.F6.O3.A5. Dita 
e biçikletave 
P6:F6:O3:A6. 
Triathlon  

P6.F6.O4 Forcimi 
institucional 
nëpërmjet ngritjes 
së strukturave të 
dedikuara për 
përmirësimin e 
shërbimit ndaj 
vizitorit. 

Ngritja, paisja 
dhe vënia në 
funksionim e 
drejtorisë së 
turizmit. 

Aktualisht ka 
një sektor të 
promovimit 
në Bashkinë 
Shkodër me 2 
nëpunës. 

Krijimi i 
Drejtorisë së 
Turizmit me 8 
nëpunës. 

P6.F6.O4:A1.  
Krijimi i  
drejtorisë së 
turizmit 
  

Ngritja dhe vënia 
në funksionim e 
rrjetit të 
integruar të 
zyrave të 
informacionit 
turistik. 

Në territorin 
aktual të  
Bashkisë së 
Shkodrës nuk 
ekzistojnë 
zyra të 
informacionit 
turistik.  

Ngritja e tre 
Zyrave të 
Informacionit 
Turistik në 
tre Njësi 
administrativ
e të territorit 
të  Bashkisë 
së Shkodrës. 

P6.F6.O4.A2. 
Ngritja dhe paisja 
e Zyrës së 
Informacionit 
Turistik në 
terrtorin 
administrativ të 
qytetit Shkodër 
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P6.F6.O4:A3. 
Ngritja dhe paisja 
e Zyrës së 
Informacionit 
Turistik në  
njësinë 
administrative 
Velipojë 
P6.F6.O4:A4. 
Ngritja dhe paisja 
e Zyrës së 
Informacionit 
Turistik në Theth. 

P6.F6.O5 Zhvillim i 
produkteve të reja 
dhe përmirësimi i 
infrastrukturës së 
produkteve 
turistike 
ekzistuese. 

Përmiresimi i 
infrastruktures 
turistike 

Ka mangësi 
për sa i 
përket 
sinjalistikës 
informative 
turistike për 
objektet e 
interesit. 

Përmirësimi i 
sinjalistikës 
nëpërmjet 
vendosjes së 
40 tabelave 
treguese - 
sinjalizuese. 

P6.F6.O5.A1. 
Vendosja e 
tabelave 
informative 
turistike për 
objekte të 
interesit për 
vizitorët 
P6.F6.O5.A2. 
Identifikimi dhe 
paisja me 
sinjalistikën e 
përshtatshme të 
shtigjeve për ecje 
në malin e 
Taraboshit. 
P6.F6.O5.A3. 
Identifikimi dhe 
paisja me 
sinjalistikën e 
përshtatshme të 
shtigjeve për ecje 
në Theth. 
P6.F6.O5.A4 
Krijimi i 7 
shtigjeve të reja 
për bicikleta në 
lumin Buna, 
Velipojë, Baks 
dhe Rrjoll 

Konceptimi i 
produkteve të 
reja turistike. 

Krahasimisht 
me 
potencialet 
që ofron 
zona ka 
mangësi në 
produktet 
turistike të 
gatshme për 
tregun 
turistik. 

Pasurimi i 
ofertës 
turistike 
nëpërmjet 
konceptimit 
të 2 
produkteve 
të reja 
turistike. 

P6.F6.O5.A5. 
Hartimi  i 
paketave të 
integruara me 
produkte të 
ndryshme 
turistike 
P6.F6.O5.A6. 
Integrimi i 
marketingut te 
produkteve 
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bujqesore ne 
oferten e turizmit 
rural ne Theth  
P6.F6.O5.A7. 
Organizimi i 
ofertës per 
turizmin e 
konferencave në 
bashkëpunim me 
bizneset dhe 
universitetin.  

 

 

 



 

Buxhetimi i programit të zhvillimit ekonomik 

Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të Programit të zhvillimit ekonomik planifikohet buxheti me 
vlerë totale 7,120 mijë lekë. 

Tabela 47 Buxhetimi i programit të zhvillimit ekonomik lokal dhe turizmit 

/000 lekë 

Programe Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P.6 0 5,520 0 1,600 0 7,120 
 

Tabela 48 Aktivitete e projekte të programit të zhvillimit ekonomik lokal dhe turizmit 

/000 lekë 

Aktivitete/Projekte  
Viti 2016 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvencion Transferte Investime  Total 

P6.F1.O1.A1. Hartimi i Planit të 
Zhvillimit Ekonomik të 
Bashkisë së Shkodrës (krijimi i 
një bordi lokal të zhvillimit 
ekonomik me perfaqësues të 
sektoreve bazë dhe hartimi i 
një plani vjetor ) 

          0  

P6.F1.O1.A2. Studim  per 
klusterat e biznesit që 
operojnë në Bashkinë e 
Shkodrës.  

          0  

P6.F1.O1.A3. Hartimi i studimit 
për marketingun dhe 
brandimin  për bizneset dhe 
sektorët që mund të 
eksportojnë  jashtë Shkodrës  

  150       150 

 P6.F2.O1.A1.Studimi i ngritjes 
se tregjeve të shitjes me 
shumicë dhe pakice te 
produkteve industriale. 

          0  

P6.F3.O1.A1. Organizimi i një 
panairi pune në bashkëpunim 
me universitetin dhe shkollat 
profesionale. 

  100       100 

P6.F3.O1.A2. Panairi i 
produkteve te bizneseve 
prodhuese në Bashkinë e 
Shkodrës  

  100       100 

P6.F4.O1.A1. Hartimi dhe 
botimi i profilit të Bashkisë 

  200       200 

P6.F4.O1.A2. Ristrukturimi dhe 
pasurimi i faqes  web të 
Bashkisë për sektorin e 
zhvillimit ekonomik  

          0  
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P6.F4.O1.A3. Botim i 
broshurës informative për 
tërheqjen e investimeve 
vendase dhe të huaja në 
Bashkinë Shkodër 

  200       200 

P6.F5.O1.A1. Zgjerimi i zonës 
së përmirësimit të bisnesit në 
rrugën 13 Dhjetori dhe 28 
Nentori. 

      1,600   1,600 

P6.F6.O1.A1. Krijimi i faqes 
web për turizmin e rajonit të 
Shkodrës 

  150       150 

P6.F6.O1.A2. Pqrgatitja dhe 
publikimi i guidës turistike të 
Bashkisë së Shkodrës. 

  500       500 

P6.F6.O1.A3. Publikimi i hartës 
turisitike së territorit të 
Bashkisë së Shkodrës. 

  300       300 

P6.F6.O1.A4. Publikimi i 
kalendarit vjetor të 
aktiviteteve kulturore të 
Bashkisë. 

  150       150 

 P6.F6.O2.A1. Panairi i 
atraksioneve dhe bizneseve 
turistike i integruar me 
produktet artizanale, 
bujqësore dhe ushqimore. 

  250       250 

P6.F6.O2.A2. Pjesëmarrje në 
panaire kombëtare dhe 
ndërkombëtare për ofertën 
turistike të Shkodrës 

  250       250 

P6.F6.O3.A1.  Festa e Liqenit   300       300 

P6.F6.O3.A2. Dita e turizmit   250       250 

P6.F6.O3.A3. Hapja e sezonit 
turistik Velipojë 

  350       350 

P6.F6.O3.A4. Feste e Thethit   350       350 

P6.F6.O3.A5. Dita e biçikletave   150       150 

P6:F6:O3:A6. Triathlon    150       150 

P6.F6.O4:A1.  Krijimi i  
drejtorisë së turizmit 

          0  

P6.F6.O4.A2. Ngritja dhe paisja 
e Zyrës së Informacionit 
Turistik në terrtorin 
administrativ të qytetit 
Shkodër 

  250       250 

P6.F6.O4:A3. Ngritja dhe 
paisja e Zyrës së Informacionit 
Turistik në  njësinë 
administrative Velipojë 

  250       250 
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 P6.F6.O4:A4. Ngritja dhe 
paisja e Zyrës së Informacionit 
Turistik në Theth.  

  250       250 

P6.F6.O5.A1. Vendosja e 
tabelave informative turistike 
për objekte të interesit për 
vizitorët 

  150       150 

P6.F6.O5.A2. Identifikimi dhe 
paisja me sinjalistikën e 
përshtatshme të shtigjeve për 
ecje në malin e Taraboshit. 

  200       200 

P6.F6.O5.A3. Identifikimi dhe 
paisja me sinjalistikën e 
përshtatshme të shtigjeve për 
ecje në Theth. 

  400       400 

P6.F6.O5.A4 Krijimi i 7 
shtigjeve të reja për bicikleta 
në lumin Buna, Velipojë, Baks 
dhe Rrjoll 

          0  

P6.F6.O5.A5. Hartimi i 
paketave të integruara me 
produkte të ndryshme 
turistike 

  120       120 

P6.F6.O5.A6. Integrimi i 
marketingut te produkteve 
bujqesore ne oferten e 
turizmit rural neTheth  

  0       0 

P6.F6.O5.A7. Organizimi i 
ofertës per turizmin e 
konferencave në bashkëpunim 
me bizneset dhe universitetin.  

  0       0 

Total   5,520   1,600   7,120 

 

 

P7. Programi i Bujqesisë dhe zhvillimit rural 
 

Pershkrimi i programit  

Zhvillimi i Zonave Rurale bazohet në politikën që sjellë popullsinë dhe ekonominë në një barazpeshë. 
Synimi afatgjatë kryesor do të jetë racionalizimi i modelit të fshatrave përsa i përket përdorimit të 
tokës, infrastrukturës rrugore e nëntokësore dhe shërbimeve komunale në lidhje me burimet 
ekonomike të shfrytëzueshme.  

Rreth 43% të popullsisësë Bashkisë së Shkodrës jeton në zonat rurale që mbulojnë rreth 98% të 
territorit.Zhvillimi rural është një fushë shumë e rëndësishme e zhvillimit. Bujqësia dhe pylltaria janë 
sektorët kyç për përdorimin e tokës dhe menaxhimin e burimeve natyrore në zonat tona rurale, si 
dhe një platformë për diversifikimin ekonomik në komunitetet rurale.  
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Pershkrimi i politikave  

Ne kemi si prioritet që për këto zona të:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mbrojmë tokat bujqësore nga ndërtimet kaotike, duke nxitur dhe duke vënë rregulla të qarta për 
përqendrimin e ndërtimeve drejt qendrave përkatëse për secilën zonë. Në këtë mënyrë synojmë 
të ofrojmë shërbime cilësore me një kosto minimale;  

Rehabilitojmë rrjetin e drenazhimit dhe ujitjes, si parakusht për zhvillimin bujqësor.  

 

Investime në infrastrukturën bujqësore e kryesisht në sistemet e ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes 
nga përmbytja. 

Mbrojtjen e tokës nga dëmtimet, erozioni, moçalizimi, etj.; 

Saktësimi dhe regjistrimi i të drejtave të pronësisë mbi tokën bujqësore dhe kategorive të tjera 
në hapësirën rurale. 

Ndërthurje e investimeve në sektorin bujqësor me ato të karakterit turistik. 

Promovimi dhe marketingu i produkteve bujqësore duke nxitur dhe mbështetur kultivimin e 
kulturave dhe specieve tradicionale per çdo zonë.  
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Tabela 49 Kuadri i programit të bujqësisë dhe zhvillimit rural 

Funksioni Objektivat 
Specifik 

Treguesi/Indikato
ri 

Situata 
aktuale 

Situata e 
synuar 

Aktiviteti/Projekt
i 

P7.F1.Administri
mi i 
infrastrukturës 
vendore të ujitjes 
dhe kullimit të 
tokave si dhe 
menaxhimi i 
institucioneve në 
shërbim të këtij 
funksioni, sipas 
mënyrës së 
përcaktuar me 
ligj; 

P7.F1.O1 
Ngritja e 
strukturës 
menaxhuese 
për çeshtjet e  
zhvillimit 
rural  dhe 
administrimin 
dhe 
përdorimin e 
tokës 
bujqësore 

Ngritja e 
strukturave 
menaxhuese 

Funksion i ri 
ne 
institucioni
n e 
Bashkise. 

Krijimi i 
drejtorisë 
Bujqësisë me 
sektoret e saj 
perkatës  dhe 
Drejtorisë së 
Menaxhimit, 
sistemit të 
kullimit dhe 
ujitjes 

P7.F1.O1.A1 
Krijimi i drejtorisë 
së Bujqesisë në 
Bashkinë Shkoder 

Shërbimi i 
ekstensionit që 
konsiston ne 
harmonizimin e 
veprimtarisë të 
Drejtorisë së 
Bujqesisë me 
Institucionet që 
ofrojnë këtë 
shërbim 

Eshtë një 
shërbimi ri  

Bashkëpunimi 
me Drejtorinë 
Rajonale të 
Bujqesisë 
(shërbimi 
këshillimor) ; 
Qendra e 
Transferimit të 
Teknologjive ;  

P7.F1.O1.A2 
Krijimi i 
Drejtorisë së 
Sherbimeve 
Bujqesore dhe 
pyjore 
(institucion 
varesie) 

P7.F1.O2 
Permiresimi i 
sistemit të 
ujitjes dhe 
kullimit 

Përmirësim  
sistemi në:kanale 
ujites në km ; 
kanale kullues në 
km  

Situatë e 
rënduar e 
funksionimi
t te 
sistemeve 
të kanaleve 
ujitës dhe 
kullues nga 
mos 
investimi 
në shume 
vite.  

Sistem kullimi 
dhe ujitje ( 
Kanale ujites   
në 10km ; 
kanale kullues 
në 15 km ) 

P7.F1.O2.A1 
Pastrim kanalesh 
ujitëse dhe 
kulluese për NjA  
P7.F1.O2.A2 
Rehabilitimi i 
pjesshëm i 
skemës ujitëse 
Gur i Zi- Juban 
P7.F1.O2.A3 
Hartimi i 
projekteve 
teknike prioritare 
për  sistemin e 
ujitjes,kullimit 
dhe mbrojtjes 
nga erozioni. 

P7.F2.Administri
mi i sistemit të 
informacionit dhe 
kadastrës së 
tokave bujqësore. 

P7.F2.F3.O1 
Krijimi i 
sektorit për 
administrimin
, përdorimin 
dhe 
mbrojtjen e 
tokës  

Regjistri kadastral 
për të gjithë 
territorin. 

ka regjister 
me te 
dhena te 
paplota. 

Regjister me te 
dhena te plota 
qe 
perditesohet. P7.F2.F3.O1.A1 

Krijimi i kadastrës 
rurale  

Rregjistri i pronave 
bujqësore në të 
gjithë territorin 
sipas zërave 
kadastral 

Nuk ka  

Krijimi,plotësimi
, përditësimi i 
rregjistrit të 
pronave 
bujqësore 

P7.F3.Krijimi dhe 
administrimi i 
sistemit vendor të 
informacionit dhe 
këshillimit 

P7.F2.F3.O2 
Perfundimi i 
plotesimit me 
AMTP e gjithë 
familjeve 

Numri i Nj A dhe 
fshatrave që do të 
përfundojnë 
plotësimin me 
AMTP 

Janë pa u 
plotësuar 
tre NJA të 
zonës 
malore. Dy 

Plotësimi i të  
gjitha Nj A-ve 
me AMTP 

P7.F2.F3.O2.A1 
Krijimi  i grupeve 
të punës në NJA 
për zbatimin e 
procedurave për 
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bujqësor dhe 
rural, përfshirë 
statistikat 
bujqësore 
vendore, sipas 
legjislacionit në 
fuqi. 

përfituese të 
tokës 
bujqësore  

fshatra në 
NJA 
Velipojë 
dhe 1 (Një) 
në NJA Dajç 

plotësimin e 
AMTP 

 

Buxhetimi i programit të Bujqesisë dhe zhvillimit rural 

Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të Programit Bujqesisë dhe zhvillimit rural planifikohet 
buxheti me vlerë totale 37,030mijë lekë: 22% paga dhe sigurime, 38% shpenzime operative dhe 40% 
investime 

Tabela 50 Buxhetimi i programit të bujqësisë dhe zhvillimit rural 

/000 lekë 

Programe Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P7 8,035 13,995 0 0 15,000 37,030 
 

 

Grafiku 23 Buxhetimi i programit të bujqësisë dhe zhvillimit rural 

 
Tabela 51 Aktivitete e projekte të programit të bujqësisë dhe zhvillimit rural 

/000 lekë 

Aktivitete/Projekte  
Viti 2016 

Paga+Sigurime Shpenzime 
Operative Subvencion Transferte Investime  Total 

P7.F1.O1.A1 Krijimi i 
drejtorisë së Bujqesisë 
në Bashkinë Shkoder 

            

P7.F1.O1.A2 Krijimi i 
Drejtorisë së 

8,035 7,995       16,030 
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Sherbimeve Bujqesore 
dhe pyjore 
P7.F1.O2.A1 Pastrim 
kanalesh ujitëse dhe 
kulluese per NjA  

  6,000       6,000 

P7.F1.O2.A2 
Rehabilitimi i 
pjesshëm i skemës 
ujitëse Gur i Zi- Juban 

        10,000 10,000 

P7.F1.O2.A3 Hartimi i 
projekteve teknike 
prioritare për  
sistemin e 
ujitjes,kullimit dhe 
mbrojtjes nga 
erozioni. 

        5,000 5,000 

P7.F2.F3.O1.A1 Krijimi 
i kadastrës rurale  

          0 

P7.F2.F3.O2.A1 Krijimi  
i grupeve të punës në 
NJA për zbatimin e 
procedurave për 
plotësimin e AMTP 

          0 

 Totali 8,035 13,995 0 0 15,000 37,030 
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P8. Programi i Mjedisit dhe mbrojtjes së pyjeve e kullotave. 
 

Pershkrimi i programit  

Programi i Mbrojtjes së Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, sigurimin e 
kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit, nëpërmjet permiresimit te cilësisë dhe reduktimin 
e ndotjes së ajrit, ujit, tokës  dhe ndotjes akustike. 

Ka për qellim zhvillimin e qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që 
të  sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve,  ruajtjen  e siperfaqeve pyjore, rritjen e 
prodhimtarisë dhe afësisë ripertritëse të tyre, parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës. 

Një komponente e rëndësishme e programit është dhe  mbrojtja dhe përmiresimi i mjedisit ujor, të 
ujerave sipërfaqësore, lumenjve dhe liqenit dhe ujrave nëntokesore.  

Pershkrimi i politikave te programit 

Politika e Programit të Mbrojtjes së Mjedisit synon mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e 
tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve, përmes 
bashkëpunimit me komunitetin e Bashkisë e  shoqerinë civile.  

Për hartimin dhe zbatimin e planeve nëpërmjet forcimit të zbatimit të kushteve të lejes mjedisore që 
synon parandalimin e krijimit të hotspoteve të reja, ndërmarrjes së veprimeve për rritjen e nivelit të 
ndërgjegjësimit gjithperfshires. Në fushën e mbrojtjes së natyrës bashkëpunim me të gjitha 
institucionet rajonale për të bashkëpunuar  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. 

Politikat e këtij programi kanë për qellim zhvillimin e qëndrueshëm dhe shumë funksional të 
burimeve pyjore dhe kullosore, që të  sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore,  ruajtjen  
e sipërfaqeve pyjore, rritjen e prodhimtarisë dhe aftesisë ripërtritëse të pyjeve, parandalimin e 
degradimit të mëtejshëm të tokës. 

Një politikë shumë e rëndësishme e programit është  shfrytëzimi racional i burimeve ujore, 
shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja. 

Tabela 52 Kuadri i programit të mjedisit dhe mbrojtjes së  pyjeve e kullotave 

Funksioni Objektivat 
Specifik 

Treguesi/Indi
katori Situata aktuale Situata e 

synuar 
Aktiviteti/Projekt
i 

P8.F1.Zbatimi i 
dispozitave 
ligjore  
nëpërmjet 
strategjive, 
programeve 
dhe projekteve 
të cilat synojnë 
përmirësimin e 
vazhdueshëm 
të mjedisit dhe 

P8.F1.O1.Hartimi 
dhe zbatimi i 
Vlerësimit 
Strategjik 
Mjedisor. 
Zbatimi i Planeve 
të Menaxhimit 
ne bashkepunim 
me zyradhe 
institucionet 
qendrore 

Hartimi i 
Vleresimit të 
Ndikimit në 
Mjedis/ PPV 
Bashkia 
Shkodër 

Ka vlerësim të 
ndikimit në 
mjedis vetëm 
për Qytetin e 
Shkodrës në 
kuadër te IPV 

Hartimi i 
Vlerësimit të 
ndikimit në 
mjedis për  
Bashkinë 
Shkodër 

P8.F1.O1.A1. 
Raporti i  
Vleresimit 
Strategjik 
Mjedisor te Planit 
te pergjithshem 
vendor. 
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të përbërsve të 
tij.   

P8.F2.Ndërgjeg
jësimi i 
banorëve 
nëpermjet 
promovimit të 
politikave 
edukuese  për 
ruajtjen dhe 
mbrojtjen e 
mjedisit. 

P8.F2.O1.Forcimi 
i pjesemarrjes 
publike ne 
takimet per 
Vleresimet e 
Ndikimit ne 
Mjedis dhe 
aktivitetet ne 
mbrojtje te tij. 

Takime me 
grupet e 
interesit dhe 
të publikut; 
hartimi i 
grafikëve të 
organizimit. 

Në fazën 
përgatitore pë 
organizimin e 
takimeve  

Realizimi i 4 
takimeve 

P8.F2.O1.A1. 
Organizimi i 
takimeve 
sensibilizuese me 
komunitetin (4 
takime) 

P8.F3.Mbrojtja 
dhe 
permiresimi i 
mjedisit ujor, 
të ujërave 
sipërfaqësore, 
lumenjve dhe 
liqenit, ujrave 
nëntokësore 
etj. nëpërmjet 
shfrytezimit 
racional te 
burimeve 
ujore, 
shperndarjen e 
drejte te tyre 
sipas qellimeve 
te perdorimit si 
edhe mbrojtjen 
e tyre nga 
ndotja 

P8.F3.O1.Bashkë
punimi me 
Ministrine e 
Mjedisit dhe 
institucionet e 
tjera per te pasur 
prane  Bashkise  
kadastren 
eletronike te 
burimeve ujore 

Krijimi i 
databazës per 
hartimin e 
kadastres 
ujore 

Nuk ka një 
kadastër ujore   

Realizimi i 
Kadastrës  te 
ujrave /2016 

P8.F3.O1.A1. 
Mbledhja e 
informacionit për 
hartimin e 
kadastrës ujore. 

P8.F3.O2.Pjesëm
arrje në hartimin  
e  planit të 
menaxhimit të 
burimeve ujore 
për basenin Drin-
Bunë 

Mbledhje e 
materialeve 
për 
përdorimin e 
ujrave në 
Bashkinë 
Shkodër  

Nuk ka, plan të 
menaxhimit të 
ujrave  

Hartimi i planit 
të menaxhimit 
të ujrave/2016 

P8.F3.O2.A1. 
Mbledhja e 
informacionit për 
përdorimin e 
ujrave në 
Bashkinë e 
Shkodrës 

P8.F4.Administ
rimin e pyjeve 
dhe kullotave 
vendore si dhe 
menaxhimin e 
institucioneve 
në shërbim të 
këtij funksioni, 
sipas mënyrës 
së përcaktuar 
me ligj. 

P8.F4.O1. 
Realizimi i  
planeve dhe 
shërbimeve te 
mbarështimit për  
të gjithë 
sipërfaqen  e 
fondit pyjor dhe 
kullosor.Azhorni
mi i Regjistrit të 
Pyjeve dhe 
Kullotave, 
Përgatitja e 
hartave tematike 
në GIS. 

Siperfaqet e 
pyjeve dhe 
kullotave te 
mirembajtura 

    

P8.F4.O1.A1. 
Administrimi i 
shërbimit të 
pyjeve dhe 
kullotave në 
Bashkinë e 
Shkodrës 

Mbrojtja nga 
demtimi I 
siperfaqeve 
pyjore 
kollusore 

Ekziston Plani i 
Menaxhimit te 
Pyje/Kullota per 
Qytetin e 
Shkodres , NjA 
Velipoje, NjA 
Dajç. 

2016 Mbrojtja 
e siperfaqeve 
pyjore 
/kullosore nga 
demtimi 
(zjarret) per 
qytetin 
Shkoder, NjA 
Postrribe , Guri 
I Zi dhe NjA 
Pult. 

P8.F4.O1.A2.Mbr
ojtja e 
siperfaqeve 
pyjore /kullosore 
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P8.F4.O2.Regjistr
imin e fondit 
pyjor dhe 
kullosor ne ZRPP. 
Rehabilitimi, 
yllezimi dhe 
ripyllezim te 
siperfaqeve, te 
degraduara, 
djegura dhe 
rehabilitimin e 
kullotave 
nepermjet 
praktikave silvo-
pastorale.Parand
alimit te 
gerryerjes se 
metejsheme te 
tokes pyjore dhe 
kullosore  

Pergatitja e 
rilevimeve 
topografike 
per 
pyje/kullota .   

Jane te 
regjistruara 
prane ZVRPP 
Shkoder , te 
gjitha 
puje/kullota te 
Qytetit Shkoder, 
pjeserisht NjA 
Velipoje si edhe 
NjA Rrethina. 

2016 , do te 
pergatatitet 
dokumentacio
ni I plote per 
regjistrim 
prane ZVRPP 
Shkoder per 
NjA Velipoje 
dhe NjA 
Rrethina. 

P8.F4.O2.A1. 
Hartimi i 
rilevimeve 
topografike 
/harta per 
regjistrim ne 
ZVRPP per NjA 
Velipoje dhe NjA 
Rrethina.  

Pyllëzimi 

  
 Mali I 
Taraboshit 
eshte nje mal 
relativisht I 
cveshur. Ne te 
ka kryesisht 
pishe te zeze. Ka 
pasur nje 
nderhyrje me 
mbjellje pishe te 
zeze ne kete 
zone te kryer ne 
vitin 2014. 

 Nisur nga fakti 
qe mali  I 
Taraboshit 
eshte pjese e 
kurores se 
qytetit te 
Shkodres , 
parashikojme 
nje nderhyrje 
ne pyllezim te 
njesasi prej 
rreth 100 mije 
fidane pishe 
eger dhe selvi 
  

P8.F4.O2.A2. 
Zbatimi i Projektit 
" Pyllezimi i Malit 
të Taraboshit". 

Pastrime dhe 
permiresime 
ne siperfaqe 
pyjore. 

Aktualisht ka 
nevoje per 
permiresime/pa
strime ne zonen 
pyjore te 
Taraboshit, kjo 
nisur edhe nga 
situata e 
zjarreve te rena 
ku druret e 
djegur nuk jane 
pastruar  por 
edhe nga vete 
zhvillimi I pyllit 
apo nenpyllit. 

Pastrimi/permi
resimi I 
parcelave 
pyjore nr 21 a 
dhe 27 a ne 
malin e 
Taraboshit me 
nje siperfaqe 
rreth 18.5 ha 

P8.F4.O2.A3.Per
miresim pyllezimi 
Mali I Taraboshit. 

Ndertim  lerë  
ujit ne kullota 
fshati Zogaj 

 Aktalisht ne 
zonen e Zogajve 
nuk ka nje lere 
uji e cila eshte e 
domosdoshme 
per bagetite e 
zones. 

Ndertim lerë 
uji ne Zogaj me 
nje kapacitet 
prej 205 m3 
per pirje uji per 
te gjitha ditet e 
vitit 

P8.F4.O2.A4. 
Zbatimi i projektit 
per ndertimin e 
leres se ujit 
kullota -Zogaj 

 

Buxhetimi i programit të Mjedisit dhe Mbrojtjes së Pyjeve e Kullotave 
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Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të Mjedisit dhe mbrojtjes së pyjeve e kullotave planifikohet 
buxheti me vlerë totale 8,294 mijë lekë: 39 % paga dhe sigurime, 5 % shpenzime operative dhe 56 % 
investime 

Tabela 53 Buxhetimi i programit të mjedisit dhe mbrojtjes së  pyjeve e kullotave 

/000 lekë 

Programe Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P8 5,691 1,589     1,015 8,294 

 

 

Grafiku 24 Buxhetimi i programit mjedisit dhe mbrojtjes së pyjeve e kullotave 
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Tabela 54 Aktivitete e projekte të programit të mjedisit dhe mbrojtjes së  pyjeve e kullotave 

/000 lekë 

Aktivitete/Projekte  
Viti 2016 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvencion Transferte Investime  Total 

P8.F1.O1.A1. Raporti i 
Vlerësimit Strategjik Mjedisor 
të Planit të përgjithshem 
vendor.  

          0 

P8.F2.O1.A1. Organizimi i 
takimeve sensibilizuese me 
komunitetin  ( 4 takime)  

          0 

P8.F3.O1.A1. Mbledhja e 
informacionit për hartimin e 
kadastrës ujore. 

          0 

P8.F3.O2.A1. Mbledhja e 
informacionit për përdorimin 
e ujrave në Bashkinë e 
Shkodrës 

          0 

P8.F4.O1.A1. Administrimi i 
shërbimit të pyjeve dhe 
kullotave në Bashkinë e 
Shkodrës 

3,261 419       3,679 

P8.F4.O1.A2.Mbrojtja e 
siperfaqeve pyjore /kullosore 

2,430  1,170      

 

3,600 

P8.F4.O2.A1. Hartimi i 
rilevimeve topografike /harta 
per regjistrim ne ZVRPP per 
NjA Velipoje dhe NjA Rrethina.  

          0 

P8.F4.O2.A2. Zbatimi i 
Projektit " Pyllezimi i Malit të 
Taraboshit". 

     

0 

P8.F4.O2.A3.Permiresim 
pyllezimi Mali I Taraboshit. 

        

 

0 

P8.F4.O2.A4. Zbatimi i 
projektit per ndertimin e leres 
se ujit kullota -Zogaj 

    

1,015 1,015 

Totali 5,691 1,589     1,015 8,294 
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P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 

Pershkrimi i programit  

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. 
Shkolla duhet t’i mundësojë çdo fëmije që të ketë rezultate të kënaqshme në mësime, të jetë i 
sigurtë, i shëndetshëm dhe aktiv në jetën komunitare.  

Me ndarjen e re territoriale, Bashkia Shkodër duhet të sigurojë mirëmbajtjen e një numri të madh 
institucionesh arsimore per 11 njesite administrative. (64 shkolla, 55 kopshte, 3 konvikte), që 
kërkojnë një vëmendje të veçantë. Synimi ynë është menaxhimi me efikasitet i fondeve për arsimin 
dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve 
arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. Në kuadër të reformës së re administrative të 
qeverisjes vendore do të jenë pjesë e këtij programi edhe delegimi i funksioneve të reja si: Arsimi 
parashkollor (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe punonjës në Qendrat Kulturore të Fëmijëve, 
Punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjecar (Parashkollor dhe të   
Qendres Kulturore), punonjësit e shërbimeve mbështetëse te  Arsimit te Mesëm. 

Pershkrimi i politikave 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Krijimi i sistemit të menaxhimit të informacionit në sektorin e arsimit parauniversitar dhe 
mbulimi i plotё i territorit me institucione të arsimit parauniversitar.  

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse, cilësore në të gjithë territorin, për institucionet e edukimit 
parauniversitar dhe atij parashkollor gjatë  procesit të realizimit të programit mësimor vjetor. 

Përmirësimi i sistemeve të edukimit dhe trajnimit profesional dhe ndërlidhja e politikës arsimore 
me politikën social-ekonomike. 

Mbështetja dhe promovimi i cilësisë së mësimdhënies dhe i rezultateve të larta në shkollë. 
Promovimi  dhe nxitjae  hapjes se strukturave tё edukimit jashtё orarit mёsimor, pёr tё 
plotёsuar njё nga tё drejtat bazë tё fёmijёve, siç ёshtё argёtimi, loja, sporti etj 
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Tabela 55 Kuadri i programit të arsimit parauniversitar dhe edukimit 

Funksione Objektivat 
Specifik 

Treguesi/Indikat
ori 

Situata aktuale Situata e 
synuar 

Aktivitete/Projek
te  

Ndërtimin, 
rehabilitimi
n dhe 
mirëmbajtje
n e 
ndërtesave 
arsimore të 
sistemit 
shkollor 
paraunivers
itar;  
   

P9.F1.F2.O1  
Ofrimi i 
sherbimeve 
cilesore per 
zhvillimin e 
procesit mesimor 
edukativ ne  
kushte te 
pershtatshme ne 
gjithe  territorin 
administrativ te 
Bashkise se 
Shkodres. 

Nr i personelit 
per sherbimet 
mbeshtetese ne 
sistemin shkollor 
parauniversitar 

Numri i 
personelit gjate 
vitit 2015  
perpara 
reformes 
administrative 
Bashkia ka 
administruar 4 
konviktet me 
nr total 
personelit 50  

Numri i 
personelit 
gjate vitit 
2016. Gjate 
ketij viti ne 
kuader te 
reformes 
administrative 
Bashkia do te 
mbuloje 
sherbimet 
mbeshtetesen
e arsimin 9 
vjecar dhe ne 
arsimin e 
mesem 
respektivisht 
me 69 dhe 43 
punonjes. 

P9.F1.F2.O1.A1 
Pagat dhe 
sigurime 
shoqerore per 
punonjesit e 
arsimit  

Nr i personelit 
per sherbimet 
mbeshtetese ne 
arsimin 
parashkollor 

Para reformes 
territoriale nuk 
ka qene 
kompetence e 
bashkise  

Numer I 
punonjesve ne 
arsimin 
parashkollor 
128; Numur 
punonjesish 
sherbime 
mbeshtetese 
parashkollor 
34 vete ; 

P9.F1.F2.O1 .A2 
Arsimi 
Parashkollor 
(Paga të 
personelit të 
kopshteve dhe 
blerje ushqime 
per kopshtet me 
dreke) 

Nr e sherbimeve 
te ofruara. 

2015 2016 P9.F1.F2.O1 .A3 
Blerje materialesh 
(batanije, çarçafë, 
peshqirë dhe 
mbulesa tryezash) 
në shërbim të 
konvikteve. 

Sigurimi, i 
Ngrohjes 

Nr objektesh 
ose shkollave, 
kopshte e 
cerdhe qytet 
32 shkolla dhe 
25 kopshte  

Shkolla 64 dhe 
55 kopshte, 
nga te cilet 
qytet 32 
shkolla dhe 25 
kopshte  

P9.F1.F2.O1 .A4 
Blerje materiale 
shërbime 
mbështetëse 
kuzhine 

sigurimi i 
energjise 
elektrike dhe  
uje, ne shkolla, 
konvikte kopshte 

nr objektesh 
ose shkollave, 
kopsjte e 
cerdhe  qytet 
32 shkolla dhe 
25 kopshte  

Shkolla 64 dhe 
55 kopshte, 
nga te cilet 
qytet 32 
shkolla dhe 25 
kopshte  

P9.F1.F2.O1.A5 
Blerje ushqime 
per konviktet e 
shkollave te 
mesme.  
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sigurimi 
kancelerive per 
shkolla e kopshte 

nr shkollash  
qytet 32 
shkolla dhe 25 
kopshte  

Shkolla 64 dhe 
55 kopshte, 
nga te cilet 
qytet 32 
shkolla dhe 25 
kopshte  

P9.F1.F2.O1 .A6 
Blerje materiale 
kancelarie per 
sistemin arsimor 
parauniversitar. 

Sigurimi i 
mjeteve dhe 
paisjeve 
mesimore per 
shkolla dhe 
kopshte 

nr shkolla dhe 
kopshteve  
qytet 32 
shkolla dhe 25 
kopshte  

Shkolla 64 dhe 
55 kopshte, 
nga te cilet 
qytet 32 
shkolla dhe 25 
kopshte  

P9.F1.F2.O1 .A7 
Blerje materiale 
te ndryshme per  
sherbimet 
mbeshtetese per 
sistemin arsimor 
parauniversitar 
dhe parashkollor.          

Paisje dhe orendi 
per konvikte dhe 
kopshte 

Tre konvikte 
shkolla te 
mesme dhe 5 
kopshte me 
dreke qytet. 

Tre konvikte 
shkolla te 
mesme dhe 5 
kopshte me 
dreke qytet. 

P9.F1.F2.O1 .A8 
Blerje  pjese 
kembimi per 
mirembajtjen e 
sistemeve 
hidraulike te 
sistemit arsimor 
parauniversitar 
dhe edukimit 
parashkollor. 

Sherbimi i 
trajtimit 
ushqimor per 
konviktoret, 
kopshtet 

Tre konvikte 
shkolla te 
mesme , 5 
kopshte me 
dreke qytet 

Tre konvikte 
shkolla te 
mesme , 5 
kopshte me 
dreke qytet 

P9.F1.F2.O1 .A9 
Blerje materiale 
pastrimi 
ambientesh  

      P9.F1.F2.O1.A10 
Blerje   dru  zjarri  
per ngrohje per 
sistemin e arsimit 
parauniversitar. 

      P9.F1.F2.O1.A11 
Blerje gaz te 
lengshem per 
ngrohje per 
sistemin arsimor 
parashkollor dhe 
sistemin arsimor 
parauniversitar. 

      P9.F1.F2.O1.A12 
Blerje lende 
djegese 
karburante per 
ngrohje dhe per 
mjete transporti 
(nafte dhe 
benzine). 

      P9.F1.F2.O1.A13 
Riparim paisje 
orendi   
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      P9.F1.F2.O1.A14 
Mirembajtje e 
mjeteve te 
transportit per 
sherbimet 
mbeshtetese te 
sistemit arsimor 
parauniversitar 
dhe sistemit 
arsimor 
parashkollor. 

      P9.F1.F2.O1.A15 
Furnizim me 
energji elektrike, 
uje dhe telefon 
per te gjitha 
shkollat ne 
territorin e 
Bashkise. 

Sigurimi I 
transportit per  
mesuesit dhe 
femijet 

Kompetence e 
re  

Numri i 
mesuesve  
Numri i 
femijeve  

P9.F1.F2.O1.A16 
Transport I 
arsimtareve dhe 
nxenesve I 
sistemit arsimor 
parashkollor dhe i 
mesem 

P9.F1.F2.O2 
Sigurimi i 
mjediseve dhe 
objekteve cilesore 
per zhvillimin e 
procesit mesimor 
ne sistemin 
parauniversitar 
dhe parashkollor.  

Sherbimi i 
mirembajtejs  

sherbimi aktual 
2015, 32 
shkolla dhe 25 
kopshte qytet 

Shkolla 64 dhe 
55 kopshte, 
nga te cilet 
qytet 32 
shkolla dhe 25 
kopshte 

P9.F1.F2.O2.A1  
Blerje xhami per 
mirembajtjen e 
dritareve per te 
gjitha objektet e 
arsimit 
parauniversitar 
dhe parashkollor.     

Ndertim ose 
rikonstruksion I 
objekteve 
mesimore 

Nevojat për  
rikonstruksion 
dhe ndërtim të 
objekteve 
shkollore janë 
të 
konsiderueshm
e. 

Gjatë vitit 
2016 do të 
përfundojë 
rikonstruksion
i i 7  shkollave 
nga të cilat 5 
janë në proces 
rikonstruksion
i  dhe 2 shkolla 
do të 
financohen në 
vazhdim 

P9.F1.F2.O2.A2 
Blerje bojrash te 
ndryshme per 
lyerjen e 
mjediseve te 
godinave te 
sistemit arsimor 
parauniversitar 
dhe parashkollor.    

      P9.F1.F2.O2.A3 
Blerje materiale 
per mirembajtjen 
e rrjeteve 
elektrike per 
godinat e sistemit 
arsimor 
parauniversitar. 
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      P9.F1.F2.O2.A4 
Mirembajtje e 
zakonshme e 
objekteve 
arsimore 

      P9.F1.F2.O2.A5 
Blerje paisje 
orendi per 
mobilimin e 
klasave per 
sistemin arsimor 
parauniversitar.  

      P9.F1.F2.O2.A6 
Blerje paisje 
ngrohese, 
frigoriferike dhe 
larese per 
sistemin arsimor 
parauniversitar 
dhe parashkollor. 

      P9.F1.F2.O2.A7 
Pajisja dhe 
instalimi i kaldajës 
në shkollën 
“Xheladin Fishta” 

      P9.F1.F2.O2.A8 
Rikonstruksion I 
plote I objektit 
arsimor  Oso Kuka 

      P9.F1.F2.O2.A9 
Rikonstruksion I 
pjesshëm shkolla  
Tringe Smajla  
Fshati Grudë e Re 
Njësia 
Administrative 
Rrethina 

Sistemin 
arsimor 
parashkollo
r në 
kopshte;  

P9.F1.F2.O3 
Krijimi i 
ambjenteve dhe 
mjediseve te 
sistemit arsimor, 
te sigurte konform 
standarteve 
ligjore. 

sistem I 
mbrojtjes kunder 
zjarrit 

Gendja e 
paisjeve  te 
mbrojtjes 
kunder zjarrit 
ne institucionet 
arsimore ka 
qene e 
limituar. 

Gendja e 
paisjeve  te 
mbrojtjes 
kunder zjarrit 
ne te gjitha 
institucionet e 
arsimit  jane 
funksionale  

P9.F1.F2.O3.A1  
Rimbushje fikese 
zjarri 

Mjedise 
higjenikisht te 
sigurta 

Gjendja me 
paisje dhe 
mjete pastrimi 
per higjenen ne 
institucionet 
arsomre kane 
qene te 
limituara. 

Do te 
plotesohen 
nevojat me 
paisje dhe 
mjete pastrimi 
per te gjitha 
instucionet 
arsimore per 
te 11 NJA  

P9.F1.F2.O3.A2  
Sigurimi i 
objekteve  per  
raste te ngjarjeve 
te 
jashtezakoneshm
e si zjarr dhe 
termete. 
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      P9.F1.F2.O3.A3 
Dizinfektimi i 
mjediseve te 
objekteve te 
sherbimeve 
mbeshtetese. 

P9.F1.F2.O4 Nxitja 
dhe promovimi i 
aktiviteteve 
kulturore, sportive 
dhe argetuese per 
femije. 

Aktivitete 
kuturore per 
femije. 

gjate 2015  Gjate vitit 
2016  

P9.F1.F2.O4 .A1 
Bilbilat e vegjël të 
Shkodrës 
këndojnë 

    Dote 
organizohet  
Festivali 
Mbarekombet
are per Femije 
. Do te 
zhvillohen 
aktivitete per 
perzgjedhjen e 
talenteve te 
rinj pergjate 
gjithe vitit 
titulluar 
Bilbilat e 
Vegjel   

P9.F1.F2.O4.A2  
Festivali i 54-t  
mbarëkombëtar   
për femije 

Aktvitete 
sportive per 
femije 

  Do te 
zhvillohen 
kompionati 
per femije ne 
disiplinat 
sportive 
Bosketboll, 
volejboll, 
shah, 
minifutboll, 
vrapime  
ndermjet 
shkollave 9 
vjecare  

P9.F1.F2.O4.A3  
“Veprimtari 
masive” (sportive, 
artistike e 
shkencore) te 
Qendres 
Kulturore te 
Femijeve. 

Aktivitete 
jashteshkollore 
argetuese per 
femije 

  Do te 
organizohen 
kurse te 
ndryshme ne 
fushen 
artistike, 
sportive dhe 
shkencore per 
rreth 500 
femije.     

P9.F1.F2.O4.A4  
“Veprimtari me 
rrethet artistike, 
sportive e 
shkencore per 
vitin 2016" 

    Organizimi I 
festes 
tradicionale 
per vitin e ri 
per femijet 

P9.F1.F2.O4.A5 
Mbrëmja 
Tradicionale e 
Vitit të Ri per 
nxenesit e 
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duke 
promovuar 
nxenesit me 
rezultate me 
te larta. 

shkollave 9 
vjeçare.   

Buxhetimi i programit të Arsimit parauniversitar dhe edukimi  

Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të Mjedisit dhe mbrojtjes së pyjeve e kullotave planifikohet 
buxheti me vlerë totale 348,191 mijë lekë: 66 % paga dhe sigurime shoqërore, 34 % shpenzime 
operative dhe 56 % investime. 

Tabela 56 Buxhetimi i programit të arsimit parauniversitar dhe edukimit 

/000 lekë 

Programe Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P9 207,909 105,402 0.00 2,000 32,880 348,191 

 

 

Grafiku 25 Buxhetimi i programit të arsimit parauniversitar dhe edukimit 
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Tabela 57 Aktivitete e projekte të programit të arsimit parauniversitar dhe edukimit 

Aktivitete/Projekte  
Viti 2016 

Paga+Sigurime Shpenzime 
Operative Subvencion Transfertë Investime  Total 

P9.F1.F2.O1.A1 Pagat 
dhe sigurime shoqërore 
për punonjësit e arsimit  

101,420         101,420 

P9.F1.F2.O1.A2 Arsimi 
Parashkollor (Paga të 
personelit të kopshteve 
dhe blerje ushqime per 
kopshtet me dreke) 

106,489 6 475        112,964 

P9.F1.F2.O1.A3 Blerje 
materialesh (batanije, 
çarçafë, peshqirë dhe 
mbulesa tryezash) në 
shërbim të konvikteve. 

  100       100 

P9.F1.F2.O1 .A4 Blerje 
materiale shërbime 
mbështetëse kuzhine 

  156       156 

P9.F1.F2.O1 .A5 Blerje 
ushqime për konviktet e 
shkollave te mesme. 

  17 998       17 998 

P9.F1.F2.O1 .A6 Blerje 
materiale kancelarie për 
sistemin arsimor 
parauniversitar. 

  1,131       1,131 

P9.F1.F2.O1 .A7 Blerje 
materiale të ndryshme 
për  shërbimet 
mbështetëse per 
sistemin arsimor 
parauniversitar dhe 
parashkollor.           

  680       680 

P9.F1.F2.O1.A8 Blerje  
pjesë këmbimi për 
mirëmbajtjen e 
sistemeve hidraulike për 
objektet e arsimit 
parauniversitar dhe 
edukimit parashkollor. 

  300       300 

P9.F1.F2.O1.A9 Blerje 
materiale pastrimi 
ambjentesh për objektet 
e arsimit. 

  2,079       2,079 

P9.F1.F2.O1.A 10 Blerje   
dru  zjarri  per ngrohje 
per sistemin e arsimit 
parauniversitar. 

  8,900       8,900 

P9.F1.F2.O1 .A11 Blerje 
gaz te lëngshem për 
ngrohje për sistemin 
arsimor parashkollor dhe 
sistemin arsimor 
parauniversitar. 

  6,420       6,420 
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P9.F1.F2.O1.A12 Blerje 
lëndë djegëse naftë dhe 
benzinë (karburante) për 
ngrohje dhe për mjete 
transporti. 

  2,934       2,934 

P9.F1.F2.O1.A13 Riparim 
paisje orendi   

  258       258 

P9.F1.F2.O1.A14 
Mirëmbajtje e mjeteve të 
transportit për shërbimet 
mbështetëse të sistemit 
arsimor parauniversitar 
dhe sistemit arsimor 
parashkollor. 

  403       403 

P9.F1.F2.O1.A15 Furnizim 
me energji elektrike, ujë 
dhe telefon për të gjitha 
shkollat në territorin e 
Bashkisë. 

  20,552       20,552 

P9.F1.F2.O1.A16 
Transport i arsimtarëve 
dhe nxenësve të arsimit 
parashkollor dhe të 
mesëm 

  22,342       22,342 

P9.F1.F2.O2.A1 Blerje 
xhami per mirembajtjen 
e dritareve per te gjitha 
objektet e arsimit 
parauniversitar dhe 
parashkollor.     

  320       320 

P9.F1.F2.O2.A2 Blerje 
boje per lyerjen e 
mjediseve të godinave të 
sistemit arsimor 
parauniversitar dhe 
parashkollor.    

  320       320 

P9.F1.F2.O2.A3 Blerje 
materiale për 
mirembajtjen e rrjeteve 
elektrike për godinat e 
sistemit arsimor 
parauniversitar. 

  500       500 

P9.F1.F2.O2.A4 
Mirëmbajtje e 
zakonshme e objekteve 
arsimore 

  7,831       7,831 

P9.F1.F2.O2.A5 Blerje 
paisje orendi për 
mobilimin e klasave për 
sistemin arsimor 
parauniversitar.  

        1,000 1,000 

P9.F1.F2.O2.A6 Blerje 
paisje ngrohëse, 
frigoriferike dhe larëse 
për sistemin arsimor 
parauniversitar dhe 
parashkollor. 

        1,480 1,480 
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P9.F1.F2.O2.A7 Pajisja 
dhe instalimi i kaldajës në 
shkollën “Xheladin 
Fishta” 

        1,700 1,700 

P9.F1.F2.O2.A8 
Rikonstruksion i plote i 
objektit arsimor  “Oso 
Kuka” 

        19,300 19,300 

P9.F1.F2.O2.A9 
Rikonstruksion i 
pjesshëm shkolla  “Tringe 
Smajla”,  Fshati Grudë e 
Re, 
Njësia Administrative 
Rrethina 

        9,400 9,400 

P9.F1.F2.O3.A1  
Rimbushje fikese zjarri 
për objektet e arsimit. 

  240       240 

P9.F1.F2.O3.A2  Sigurimi i 
objekteve  për  raste të 
ngjarjeve të 
jashtëzakoneshme si zjarr 
dhe termete. 

  800       800 

P9.F1.F2.O3.A3 
Dizinfektimi i mjediseve 
të objekteve të 
shërbimeve 
mbështetëse. 

  283       283 

P9.F1.F2.O4.A1”Bilbilat e 
vegjël të Shkodrës 
këndojnë” 

  410       410 

P9.F1.F2.O4.A2  Festivali i 
54-t  mbarëkombëtar  
për fëmijë 

  2,500   2,000    4,500 

P9.F1.F2.O4.A3  
“Veprimtari masive” 
(sportive, artistike e 
shkencore) të Qendrës 
Kulturore të Fëmijëve. 

  280       280 

P9.F1.F2.O4.A4  
“Veprimtari me rrethet 
artistike, sportive e 
shkencore për vitin 2016" 

  744       744 

P9.F1.F2.O4.A5 Mbrëmja 
tradicionale e Vitit të Ri 
për nxënësit e shkollave 
9 vjeçare.   

  446       446 

Total 207,909 105,402 0.00 2,000 32,880 348,191 
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P10. Strehimi dhe Shërbimet sociale 
 

Pershkrimi i programit  

Shkodra sot ёshtё njё nga qytetet nё tё cilin ndodhen e funksionojnё shumё institucione e qendra 
sociale nё mbështetje tё grupeve sociale nё nevojë. Pёrveç qendrave e institucioneve publike dhe 
private, tradita e njohur bamirëse shkodrane ka krijuar njё klimë nxitёse e pozitive pёr krijimin e 
shёrbimeve tё shumta, tё reja e alternative nga organizat jofitimprurёse vendase e tё huaja, nga 
institucionet fetare dhe individë. Nevojat e mёdha tё shkaktuara nga tranzicioni i tejzgjatur dhe 
“klima” humanitare e qytetarëve tanë kanё krijuar njё rrjet mbёshtetjeje, shёrbimesh e pёrkujdesi 
pёr grupet sociale më nё rrezik.   

Profesionistёt e fushёs sociale dhe organizatat jofitimprurёse ndihen mirë kur theksojnё se nё 
Shkodёr u ngrit e para Qendër Ditore pёr Fёmijёt me Aftësi Ndryshe (AN) nё Shqipёri dhe tё parat 
Shtёpi Familje pёr Fёmijёt e Braktisur me AN. 

Duke u mbёshtetur nё shёrbimet e ekzistuese, eksperiencën e krijuar dhe nevojat sociale nё 
komunitet,  Bashkia e Shkodrёs synon të mbёshtesë zhvillimin e integruar dhe të vazhdueshёm të 
mirёqenies sociale tё familjes si qeliza bazё e komunitetit tonё. 

Pershkrimi i politikave  

Programi i sherbimeve sociale dhe i  strehimit bazohet në pesë politika themelore : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbulimin sa mё të plotё të territorit me Shёrbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe 
interesat e komunitetit.  

Gjithëpërfshirja,Pjesëmarrja, krijimi i Mundёsive tё Barabarta dhe Mosdiskriminimi pёr shkak tё 
aftёsive ndryshe, gjinisë, origjinёs, minoritetit etj.: 

Bashkёrendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me strategjitё dhe politikat kombёtare, me 
instiucionet nё varёsi tё pushtetit qёndror, bashkitё fqinje dhe shtetet kufitare: 

Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqёrinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe 
biznesin social nё veçanti. 

Me qëllim fuqizimin e Shërbimeve Sociale në Bashkinë e Shkodrës synojmë që shërbimi i 
Strehimit të bëhet pjesë e Shërbimit Social, duke sjellë harmonizimin dhe bashkërendimin më 
efikas të shërbimeve sociale në mbështetje të grupeve sociale më në nevojë. 
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Tabela 58 Kuadri i programit të strehimit dhe shërbimeve sociale 

Funksioni Objektivat 
Specifik 

Treguesi/Indika
tori Situata aktuale Situata e synuar Aktiviteti/Pr

ojekti 

P10.F1.Ndërti
mi dhe 
administrimi i 
banesave për 
strehimin 
social, sipas 
mënyrës së 
përcaktuar 
me ligj. 

P10.F1.O1. 
Permiresimi 
i kushteve te 
banimit per 
shtresat në 
nevojë 

Numri i 
familjeve ne 
nevoje per 
strehim social  

Komuniteti rom 
dhe egjiptian jeton 
në kushte shumë të 
vështira, banesat e 
këtij komuniteti 
janë në kushte 
ekstreme, të 
pambrojtura nga 
lagështia 

Përmirësimi i kushteve 
të banimit per 9 
(nëntë) banesa, ku 
jetojnë 51 banorë  të 
komunitetit rom dhe 
egjptian.  

P10.F1.O1.A1 
Përmirësimi i 
kushteve të 
banimit dhe 
kushteve 
sociale për 
komunitetin 
rom dhe 
egjiptian. 

Numri i jetimeve qe 
jetojne ne konvikte 
është 30 

27 apartamente do 
përshtaten në ish 
konviktin e pyjores për 
strehimin e personave 
të dalë nga 
institucionet e 
perkujdesit rezidencial 
dhe janë pa asnjë 
përkrahje.   

P10.F1.O1.A2  
Rikonstruksio
n dhe 
përshtatshm
ëria e ish 
konviktit të 
shkollës 
pyjore, në 
banesa për 
personat e 
dalë nga 
institucionet 
e përkujdesit 
rezidencial   

P10.F2. 
Krijimi dhe 
administrimi i 
shërbimeve 
sociale për 
shtresat në 
nevojë, 
personat me 
aftësi të 
kufizuar, 
fëmijët, gratë, 
të moshuarit 
etj., sipas 
mënyrës së 
përcaktuar 
me ligj. 

P10.F2.O1.M
bulimi sa më 
i plotё i 
territorit, tё 
Bashkisë, me 
shёrbime 
sociale duke 
u 
harmonizuar 
me interesat 
dhe nevojat 
e 
komunitetit. 

Dokument 
strategjik 
sektorial; Plan 
veprimi 
sektorial; 

 Nuk ka të dhëna 
zyrtare, e statistika 
të plota mbi 
kategoritë në 
nevojë; mungojë të 
dhëna statistikore 
të përfituesve të 
shërbimeve që 
ofrohen nga OJF-të 
që veprojnë 
territor; Nuk ka një 
plan të integruar 
për shërbimet 
sociale në territor; 

Plan Social të Zonës si 
një instrument bazë 
për vlerësimin e 
nevojave, planifikimit, 
realizimit e monitorimit 
të shërbimeve sociale; 
Guida e shërbimeve 
Sociale e përditësuar. 

P10.F2.O1.A1
. Përgatitja, 
përditësimi 
dhe botimi i 
Planit Social 
të Zonës dhe 
guidës së 
shërbimeve 
sociale 

      P10.F1.O1.A2
.Trajtimi i 
qenve të 
rrugës 
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Numri i 
fëmijëve në 
situatë rruge; 
 
Nr. i shërbimeve 
mbrojtëse dhe 
rehabilituese; 

Në bashkinë e 
Shkodrës janë 315 
fëmijë në situatë 
rruge; Nuk ka një 
plan lokal të 
veprimit për 
identifikimin dhe 
mbrojtjen e 
fëmijëve në situatë 
rruge; 

Hartimi i Planit lokal të 
Veprimit. 
 
Fëmijë në situatë rruge 
të identifikuar. 
Numri i fëmijëve në 
situatë rruge i 
zvogëluar. 
 
Shërbime mbrojtëse 
dhe rehabilituese për 
fëmijët në situatë rruge 
të ngritura dhe 
funksionale.  
 
Kushtet e familjeve të 
fëmijëve në situatë 
rruge të përmirësuara. 
 
Shërbime 
parandaluese mbi 
fenomenin “Fëmijë në 
situatë rruge”. 

P10.F2.O1.A3 
Hartimi dhe 
zbatimi i 
Planit lokal të 
Veprimit për 
Identifikimin 
dhe 
mbrojtjen e 
fëmijëve në 
situatë 
rruge” 

Numri i 
familjeve të 
asistuar me 
ndihme 
ekonomike ; 
Numri i 
personave të 
asistuar me 
pagese  
paaftesie dhe 
invaliditeti 

nr. i familjeve qe 
jane trajtuar me 
ndihme ekonomike, 
dhjetor 2015 është 
4626 dhe numri i 
personave te 
trajtuar me pagese 
paaftesie, per kete 
periudhe është 
4475. 

Nr. i familjeve qe jane 
trajtuar me ndihme 
ekonomike, shkurt 
2016 është 4436 dhe 
numri i personave te 
trajtuar me pagese 
paaftesie, per kete 
periudhe është 4319. 

P10.F2.O1.A4
. Ndihma 
ekonomike 
dhe PAK 

P10.F2.O2 
Bashkёrendi
mi dhe 
harmonizimi 
i aktiviteteve 
lokale me 
Strategjitё 
dhe politikat 
kombёtare, 
me 
institucionet 
nё varёsi tё 
pushtetit 
qendror, 
bashkitё 
fqinje dhe 

Sistemi i 
referimit për 
viktimat e 
dhunës në 
familje; 

Nuk është 
institucionalizuar 
sistemi i referimit 
për rastet e dhunës 
në familje; 

Sistemi i referimit të 
rasteve për viktimat e 
dhunës në familje i 
ngritur dhe funksional; 

P10.F2.O2.A1
. Zbatimi i 
sistemit të 
referimit të 
rasteve të 
dhunës në 
marrëdhëniet 
familjare. 

Nr. i 
aktiviteteve 
ndërgjegjësuese 

Nevojë për 
ndërgjegjësimin e 
komunitetit mbi të 
drejtat e njeriut; 

Organizimi i 
aktiviteteve 
ndërgjegjësuese dhe 
parandaluese kundër 
dhunës me bazë 
gjinore për 15 ditë. 

P10.F2.O2.A2
. 16 ditët e 
aktivizmit 
kundër 
dhunës me 
bazë gjinore; 
25 nëntor – 
10 dhjetor; 
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shtetet 
kufitare 

Nevojë për 
informimin dhe 
ndërgjegjësimin e 
komunitetit për 
shërbimet ndaj 
familjes; 

Organizim i një 
aktiviteti ditor 
sensibilizues për 
familjen. 

P10.F2.O2.A3
. Dita 
ndërkombëta
re për 
familjen – 15 
maj 

Numri i 
familjeve në 
nevojë të 
shërbyera. 
Numri i 
studentëve që 
zhvillojnë 
praktikën 
mësimore për 
çështjet sociale 
në Bashki. 

Deri më tani, 
studentet e punës 
sociale, kanë 
zhvilluar praktike 
formale dhe nuk 
kanë prekur rastet 
konkrete të 
familjeve apo 
indvidëve 

Praktikantet zhvillojnë 
praktikën në Bashkinë 
e Shkodrës duke 
plotësuar edhe nevojat 
e bashkisë në shërbim 
të komunitetit 

P10.F2.O2.A4
. Partneriteti 
me 
departamenti
n e psikologji-
punës sociale 
dhe 
departamenti
n e 
infermierisë 

P10.F2.O3Pa
rtneriteti i 
ngushtë me 
shoqёrinë 
civile, 
organizatat 
jo-
fitimprurese, 
biznesin 
privat dhe 
biznesin 
social nё 
veçanti per 
ofrimin e 
sherbimeve 
sociale per 
shtresat ne 
nevoje. 

Nr. i Takime 
periodike të 
tryezës 
konsultative 

Zero takime 
periodike të tryezës 
konsultative 

4 Takime periodike të 
tryezës konsultative 

P10.F2.O3.A1
. Tryeza 
konsultative 
me 
organizatat 
që veprojnë 
në sektorin 
social në 
Bashkinë e 
Shkodrës. 

Nr. i 
aktiviteteve 
ndërgjegjësuese  

Nevojë për 
ndërgjegjësimin e 
komunitetit mbi të 
drejtat e fëmijëve. 

Organizim i një 
aktiviteti ditor 
sensibilizues. 

P10.F2.O3.A2
. Aktivitet 
ndërgjegjësu
es në kuadër 
të ditës 
ndërkombëta
re për 
mbrojtjen e 
të drejtave të 
fëmijëve, 20 
nëntori. 

“Shkodra n’fest” 
është organizuar 
për herë të parë 
për festat e fund 
vitit 2015 

Një aktivitet një mujor 
social-kulturor, i 
organizuar në 
bashkëpunim me 
organizatat dhe 
bizneset 

P10.F2.O3. 
A3. “Shkodra 
n’fest” 

Nuk është 
organizuar asnje 
aktivitet nga 
bashkia 

Organizim i aktivitetit 
ditor sensibilizues për 
të moshuarit 

P10.F2.O3. 
A4. Dita 
ndërkombëta
re e të 
moshuarve 

Bashkia ka qenë 
pjese e 
aktiviteteve, por 
nuk ka organizuar 
asnjë aktivitet 

Organizim i aktivitetit 
ditor sensibilizues 
kunder Aids 

P10.F2.O3.A5
. Aktivitet 
ndërgjegjësu
es në kuadër 
të “1 
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Dhjetorit”, 
ditës 
Botërore 
kundër Hiv 
Aids 

Bashkia ka 
planifikuar fond, 
per aktivitet ne 
shkollen "3 
dhjetori", kete vit 
aktiviteti do 
organizohet nga 
Bashkia me 
pjesëmarrje të 
gjerë 
institucionesh, 
organizatash dhe 
personash 

Organizim i aktivitetit 
sensibilizues për 
Personat me Aftësi 
Ndryshe  

P10.F2.O3.A6
. Aktivitet 
ndërgjegjësu
es në kuadër 
të ditës 
ndërkombëta
re për 
Personat me 
Aftësi 
Ndryshe, më 
3 Dhjetor. 

Nuk është zhvilluar 
asnje aktivitet 

Organizimi dhe 
zhvillimi i një aktiviteti 
sensibilizues kundër 
homofobisë 

P10.F2.O3. 
A7. Dita 
ndërkombëta
re kundër 
homofobisë 

Aktivitetet e 
organizuara deri 
tani kane qenë të 
karakterit kulturor 

aktivitete (spot tv dhe 
këngë) ndërgjegjesimi  

P10.F2.O3. 
A8. Dita 
ndërkombëta
re e gruas, 8 
marsi 

Bashkia ka qene 
pjese e aktiviteteve 
te organizuara nga 
projekti i Save the 
Children "jemi edhe 
ne, perfshirje 
sociale per 
komunitetin rom 
dhe egjiptian" 

Institucionalizimi i 
marrëdhënies se 
bashkëpunimit përmes 
nënshkrimit të 
marrëveshjes për të 
gjitha aktivitetet që 
organizohen në 
territorin e Bashkisë së 
Shkodrës 

P10.F2.O3.A9 
Bashkëpunim
i me Save the 
Children 

Marreveshja e 
bashkepunimit 
është nenshkruar 
per cdo vit, por nuk 
jane monitoruar 
sherbimet e ofruara 

Nënshkrimi i 
marrëveshjeve te 
bashkepunimit dhe 
monitorimi i 
sherbimeve permes 
raporteve periodike te 
pergatitura nga 
institucionet 
rezidenciale 

P10.F2.O3.A1
0 
Bashkëpunim
i me 
Fondacionin 
“Shpresë për 
botën”, 
shtëpinë e 
foshnjes dhe 
Shtëpinë e 
Fëmijës 
Shkollor”. 

P10.F2.O4. 
Gjithpërfshir
ja, 
Pjesëmarrja, 
krijimi i 
Mundёsive 

Numeri i 
aktiviteteve te 
zhvilluara per 
Krijimin e 
mundesive te 
barabarta dhe 

Aktiviteti "Lojra 
Popullore" është 
kthyer ne nje 
tradite per 
territorin e 
bashkise se 

Pjesëmarrje më e 
madhe, për shkak të 
shtrirjes territoriale të 
bashkisë së re të 
Shkodrës. 

P10.F2.O4.A1
. Lojra 
Popullore 
Fest, edicioni 
9-të 
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tё Barabarta 
dhe 
Mosdiskrimi
ni pёr shkak 
tё aftёsive 
ndryshe, 
gjinisë, 
moshës, 
origjinёs, 
minoritetit 

mosdiskriminim
in 

Shkodres 

Prane komunitetit 
rom dhe egjiptian 
nuk ekziston nje 
qender qe ofron 
sherbime per kete 
kategori 

Ndertimi dhe 
funksionimi i nje 
qendre qe ofron 
sherbime sociale, 
kulturore, shendetsore, 
etj. per komunitetin 
rom dhe egjiptian, 
prane ketij komuniteti 

P10.F2.O4.A2 
Qendër 
multidisiplina
re socio - 
mjekësore 

Vitet e fundit, për 
komunitetin rom 
dhe egjiptian jane 
zbatuar projekte 
per arsimimin e 
fëmijeve dhe nuk 
ka patur projekte 
për fuqizimin 
ekonomik e social 
të familjeve të ketij 
komuniteti 

Zbatimi i projektit 3 
vjeçar nga organizata 
nderkombëtare UNDP 

P10.F2.O4.A3 
Fuqizimi 
socio – 
ekonomik i 
komunitetit 
rom dhe 
egjiptian 

P10.F3.Ndërti
min dhe 
administrimin 
e qendrave 
për ofrimin e 
shërbimeve 
sociale lokale. 

P10.F3.O1.F
uqizimi i 
Institucionev
e që ofrojne 
Sherbime 
Sociale me 
orjentim 
Promovimin 
dhe 
Zhvillimin e 
Sherbimeve 
Alternative. 

Nr. i Qendrave 
sociale 
komunitare 
funksionale; 

 mungojnë qendra 
sociale komunitare 

5 (pesë) Qendra Sociale 
Komunitare “Pёr 
Familjen” që ofrojnë 
shërbime në 
komunitet. P10.F3.O1.A1

. Ngritja dhe 
vendosja nё 
funksion e 5 
Qendrave 
Sociale 
Komunitare 
“Pёr 
Familjen” 

Nr i Qendrave 
të Perkujdesit 
Shoqeror 

Qendra e Zhvillimit, 
Shtëpia e Foshnjes 
0-3 dhe Shtëpia e 
Femijes 6 -18 vjec 
dhe 4 Çerdhe… 

Vlerësimi i nevojave 
aktuale, krijimi i 
Çerdheve te reja nga 4 
ne 5. 

Ofrimi i 
Sherbimeve 
Alternative:  

Mungon  
Institucionalizimi i 
sherbimeve 
Alternative. 

Krijimi i Qendres se 
Sherbimeve 
Alternative………...Ditor
e prane                                                                        

Numri i 
familjeve të 
mundshme 
kujdestare;  

Nuk ka shërbim të 
kujdestarisë për 
fëmijët e braktisur; 

10 Familje të 
përzgjedhura dhe të 
trajnuara për të ofruar 
shërbimin e 
kujdestarisë. P10.F3.O1.A2  

Çerdhet Nr. i fëmijëve në 
rrezik 
institucionalizim
i që përfitojnë 
shërbim 
kujdestarie 

  5 femije ne rrezik 
institucionalizimi  që 
përfitojne shërbimin e 
Kujdestarisë  
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Nr. Familjeve 
biologjike në 
vështirësi 
ekonomike 
sociale të 
mbështetura; 

  
30 Familje biologjike në 
vështirësi ekonomike 
sociale të mbështetura; 

P10.F3.O1.A3
. Shërbimi i 
Kujdestarisë 
Familjare 

P10.F4.Në 
bashkëpunim 
me ministrinë 
përgjegjëse 
për 
mirëqenien 
sociale, 
krijojnë 
fondin social 
për 
financimin e 
shërbimeve, 
sipas mënyrës 
së përcaktuar 
me ligj. 

P10.F4.O1Kri
jimi i fondit 
te dedikuar 
për 
mbështetjen 
e personave 
me AN ne 
bashkërendi
m me 
Shoqërinë 
Civile. 
  
  

Shërbimet e 
ofruara për 
PAN-të në 
shtëpi-familje; 
o nr. i rasteve të 
parandaluara 
drejt 
institucionalizim
it të personave 
me AN.; 
o Nr. i klientëve 
të mbështetur 
me shërbime; 

Mbështetja e 
projektit “Shpresa” 
është një 
domosdoshmëri, 
për të ofruar 
shërbim për 
personat me aftësi 
ndryshe dhe të 
braktisur; 

7 shtëpi familje ofrojnë 
shërbime për PAN-të të 
braktisur; 
 
Parandalimi i 
institucionalizimit për 
60 persona me AN.; 
 
Mbështetje afatgjatë e 
sigurtë për 60 klientë 
që jetojnë në shtëpi  

P10.F4.O1.A1
. Projekti 
“Shpresa” 
për përsonat 
e braktisur 
dhe me aftësi 
ndryshe; 

Nr. i  fëmijëve 
në nevojë që 
performojnë 
dhe marrin 
pjesë në 
aktivitet 

“Asnjë fëmijë 
jashtë” është një 
aktivitet social-
kulturor që 
organizohet që nga 
viti 2005 

“Asnjë fëmijë jashtë”, 
një aktivitet ditor social 
– kulturor 
gjithpërfshirës; 

P10.F4.O1.A2
. “Asnjë 
Fëmijë 
Jashtë” 

Banda e PAN është 
krijuar dhe 
mbështetur nga 
organizatat e 
shoqërisë civile; 

30 fëmijë marrin pjesë 
dhe performojnë në 
bandërn e PAN 

P10.F4.O1.A3
. Mbështetja 
e trupës 
muzikore të 
Personave 
me Aftësi 
Ndryshe” 

 

Buxhetimi i programit të Strehimit dhe Shërbimeve sociale  

Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të Strehimit dhe Shërbimeve sociale planifikohet buxheti me 
vlerë totale 230,857 mijë lekë ndër të cilat 88 % transferta, 11% paga dhe sigurime shoqërore, 6 % 
shpenzime operative dhe 3 % investime. 
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Tabela 59 Buxhetimi i programit të strehimit dhe shërbimeve sociale 

Programe Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P10 25,673 14,108 0 184,128 6,947 230,857 

 

 

 

Grafiku 26 Buxhetimi i programit të strehimit dhe shërbimeve sociale 
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Tabela 60 Aktivitete e projekte të programit të strehimit dhe shërbimeve sociale 

Aktivitete/Projekte 

Viti 2016 

Paga 
Siguri

me 

Shpen
zime 

Opera
tive 

Subve
ncion 

Trans
ferte 

Inves
time 

Tota
l 

P10.F1.O1.A1 Përmirësimi i kushteve të banimit dhe 
kushteve sociale për komunitetin rom dhe egjiptian.     

5,772 
5,77

2 

P10.F1.O1.A2  Rikonstruksion dhe përshtatshmëria e ish 
konviktit të shkollës pyjore, në banesa për personat e 
dalë nga institucionet e përkujdesit rezidencial   

      

P10.F2.O1.A1. Përgatitja, përditësimi dhe botimi i Planit 
Social të Zonës dhe guidës së shërbimeve sociale  

600 
   

600 

P10.F1.O1.A2.Trajtimi i qenve të rrugës 
 

1,000 
   

1,00
0 

P10.F2.O1.A3 Hartimi dhe zbatimi i Planit lokal të 
Veprimit për Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në 
situatë rruge” 

 
336 

   
336 

P10.F2.O1.A4. Ndihma ekonomike dhe PAK 
   

167,0
00  

167,
000 

P10.F2.O2.A1. Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve 
të dhunës në marrëdhëniet familjare;       

P10.F2.O2.A2. 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me 
bazë gjinore; 25 nëntor – 10 dhjetor;  

300 
   

300 

P10.F2.O2.A3. Dita ndërkombëtare për familjen – 15 
maj  

30 
   

30 

P10.F2.O2.A4. Partneriteti me departamentin e 
psikologji-punës sociale dhe departamentin e 
infermierisë 

      

P10.F2.O3. A1. Tryeza konsultative me organizatat që 
veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës;       
P10.F2.O3. A2. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të 
ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve, 20 nëntori. 

 
50 

   
50 

P10.F2.O3. A3. “Shkodra n’fest” 
 

300 
   

300 

P10.F2.O3. A4. Dita ndërkombëtare e të moshuarve 
     

- 

P10.F2.O3. A5. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të “1 
Dhjetorit”, ditës Botërore kundër Hiv Aids      

- 

P10.F2.O3. A6. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të 
ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, 
më 3 Dhjetor. 

 
100 

   
100 

P10.F2.O3. A7. Dita ndërkombëtare kundër homofobisë 
     

- 

P10.F2.O3. A8. Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi 
 

153 
   

153 
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P10.F2.O3. A9 Bashkëpunimi me Save the Children 
     

- 

P10.F2.O3. A10 Bashkëpunimi me Fondacionin “Shpresë 
për botën”, shtëpinë e foshnjes dhe Shtëpinë e Fëmijës 
Shkollor”. 

     
- 

P10.F2.O4.A1. Lojra Popullore Fest, edicioni 9-të 
 

209 
   

209 

P10.F2.O4.A2 Qendër multidisiplinare socio - mjekësore 
     

- 

P10.F2.O4.A3 Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit 
rom dhe egjiptian      

- 

P10.F3.O1.A1. Ngritja dhe vendosja nё funksion e 5 
Qendrave Sociale Komunitare “Pёr Familjen” 

4,680 1,123 
  

645 
6,44

8 

P10.F3.O1. A2  Çerdhet 
20,99

3 
9,199 

 
84 530 

30,8
06 

P10.F3.O1. A3. Shërbimi i Kujdestarisë Familjare 
 

100 
   

100 

P10.F4.O1. A1. Projekti “Shpresa” për përsonat e 
braktisur dhe me aftësi ndryshe;    

17,04
4  

17,0
44 

P10.F4.O1. A2. “Asnjë Fëmijë Jashtë” 
 

266 
   

266 
P10.F4.O1. A3. Mbështetja e trupës muzikore të 
Personave me Aftësi Ndryshe”  

342 
   

342 

Totali 
25,67

3 
14,10

8  
184,1

28 
6,947 

230,
857 

 



P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale 
 

Pershkrimi i programit  

Shkodra, me konfigurimin e ri administrativ, shndërrohet në territorin më të volitshëm për zhvillimin 
e kulturës, duke u kthyer në një pikë reference të tërheqjes së vizitorëve vendas dhe të huaj. Pjesë e 
strategjisë zhvillimore do të bëhen të gjithë ato vlera të trashëgimisë kulturore e natyrore që 
përbëjnë potencialin kryesor për zhvillimin e turizmit kulturor.  
 
Kjo trashëgimi kulturore e vendosur në një pozitë të favorshme gjeografike, me shtrirje nga Alpet 
deri në bregdet, do të bëhet faktor kyç për rritjen e mirëqenies ekonomike të qytetarëve.  
Njëqind e katërdhjetë e dy monumente kulture janë sot të përfshira në hartën e re administrative 
territoriale të Bashkisë së Shkodrës. Programi ynë synon fuqizimin e strukturës administrative dhe 
mirëorganizimin e institucioneve aktuale të kulturës së Bashkisë. 
 
Një nga kolonat kryesore të programit do të jetë rivitalizimi i institucioneve aktuale të kulturës.  
Shkodra ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në art dhe kulturë, me të cilat ajo merr kuptim. Këto 
vlera kanë një vend të rëndësishëm në jetën e secilit prej nesh. Pjesë e programit do të  jetë 
mbështetësja dhe nxitësja e zhvillimit të jetës kulturore dhe artistike, nëpërmjet institucioneve dhe 
enteve lokale.  
 
Pershkrimi i politikave  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë së 
Shkodrës. 

Pikënisja e programit tonë është mirë menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- 
artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe 
pasuritë  që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në  sektorit arkeologjik, 
etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit etj.  
 

Muzika folklorike dhe qytetare shkodrane, promovimi dhe organizimi i festivaleve të përvitshme 
dhe aktivitetet kulturore do të pasurojnë traditën muzikore të qytetit me kompozime dhe shfaqje 
të reja duke gjallëruar jetën artistike në Shkodër. 
 

Synojmë promovimin e formave alternative të administrimit dhe marketingut të Arteve pamore 
dhe institucioneve të tjera kulturore në Shkodër pjesë e rrjetit muzeve dhe institucioneve 
kulturore për t’u vizituar. 
 

Zbulimin dhe zhvillimin  e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përçimi i vlerave 
kulturore dhe sportive do te jete nje nga politikat e programit.  

Bashkia e Shkodrës do të mbështesë dhe kontribuojë në fuqizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve 
mbeshtetese dhe promovuese për librin dhe lexuesit e tij me synimin e ndërthurjes së politikave 
vendore dhe strategjive ndërkombëtare për bibliotekat publike 



 

Tabela 61 Kuadri i programit të kulturës dhe shërbimeve rekreacionale 

Funksioni Objektivat 
Specifik 

Treguesi/Indik
atori Situata aktuale Situata e 

synuar Aktiviteti/Projekti 

P11.F1. 
Zhvillimi, 
mbrojtja 
dhe 
promovimi 
i vlerave 
dhe 
trashëgimis
ë kulturore 
me interes 
lokal si dhe 
administri
mi i 
objekteve 
që lidhen 
me 
ushtrimin e 
këtyre 
funksionev
e. 

P11.F1.O1 
Ruajtja 
dhe 
promovimi 
i vlerave te 
trashegimi
se 
kulturore 
dhe 
mireadmin
istrimi e 
fuqizimi i 
institucion
eve 
menaxhue
se. 

  

Institucionet e 
trashigimisë 
kulturore pranë 
Bashkisë së 
Shkodrës janë 
Muzeu Historik 
dhe Galeria e 
Arteve. Jane të 
nevojshme 
zhvillimi i 
aktiviteteve 
promovuese te 
vlerave te tyre, 
si nëpërmjet 
site web dhe 
takimeve 
publike. 

Synojmë të 
zhvillojme 9 
aktivitete të 
Trashigimisë 
kulturore dhe 
llojet. 

P11.F1.O1 .A1 
Ekspozitë "Shkodra 
gjatë luftës së parë 
botërore" 

Promovim dhe 
zhvillimi i 
aktivitete te 
trashigimise 
kulturore. 

Fuqizimi dhe 
permirësimi i 
informacionit 
dhe 
shërbimeve të 
institucioneve 
në sitet 
ekzistuese 

Promovimi 
digjital i 
pasurive të 
trashigimisë 
kulturore. 

P11.F1.O1 .A2 Prodhim 
dhe Shtypje Biletash 

  

Vleresohet e 
nevojshme 
organizimi i 
aktiviteteve 
informuese dhe 
promovuese të 
trashigimisë 
kulturore me 
komunitet 

Informimi dhe 
promovimi i 
vlerave të 
trashigimise 
kulturore në 
komunitet 
nëpërmjet 
takimeve 
publike dhe 
zhvillimit të 
seminareve me 
artiste të rinj. 

P11.F1.O1 .A3 
Përmirësimi i 
dukshmërisë së sallave 
ekspozuese   të Muzeut 
të Kështjellës 

  
Mirëmbajtje 
dhe investime 
për 
trashigiminë 
kulturore 

  

  
  
  
  

  

 

P11.F1.O1 .A4 
Përmirësimi i sistemit 
ndricues të sallave dhe 
ambienteve  
ekspozuese te Muzeut  

Permiresimi i 
kushteve te 
ruajtjes dhe 
konservimit të 
objekteve të 
trashigimisë 
kulturore pranë 
Muzeut dhe 
Galerisë së 

P11.F1.O1 .A5 
Administrimi , ruajtja 
dhe mirëmbajtja e 
arkivit të Muzeut  

P11.F1.O1 .A6 
Përmirësimi dhe rritja e 
kapaciteteve 
magazinuese te 
Muzeumit Historik 
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Arteve .  
 
Përmirësimi i 
sistemit të 
ekspozimit dhe 
ndriçimit të 
objekteve të 
trashigimisë 
kulturore. 
 
Investime për 
ruajtjen dhe 
sigurine fizike 
te objekteve te 
trashigimise 
kulturore ne 
institucionet e 
tyre. 

P11.F1.O1.A7  Hostim 
dhe mirëmbajtje të 
faqes web të Muzeumit 
Historik 

P11.F1.O1.A8 
Përmirësim i sistemit të  
ndriçimit të oborrit të 
Muzeut “Oso Kuka” 

Përmirësimi i 
menaxhimit 
dhe 
administrimit 
të 
institucioneve 
të trashigimisë 
kulturore   
  

  

Permiresimi i 
administrimit 
dhe rritja e 
kapaciteteve të 
Institucioneve 
të trashigimisë 
kulturore.   
  

P11.F1.O1 .A9 Konkurs 
për Logon e Vendit të 
Dëshmisë dhe Kujtesës 
P11.F1.O1 .A10 
Permiresimi i sistemit 
te ruajtjes kundra 
zjarrit  
P11.F1.O1 .A11 Blerje 
të vogla  
P11.F1.O1 .A12 Blerje 
pajisje zyre 
P11.F1.O1 .A13 
Ndriçimi i galerisë me 
dritë artificiale 
P11.F1.O1 .A14 Rafta 
për ruajtjen e 
objekteve dhe 
dokumentave  
P11.F1.O1 .A15 
Rinovimi i ekspozitës 
fotografike me 
materiale të reja. 
P11.F1.O1 .A16 
Shërbim i ruajtjes së 
objektit.  
P11.F1.O1 .A17 instalim 
i sistemit  të kamerave 
të  sigurisë  në 
hapësirat e brendshme  
të muzeumit të 
dëshmisë dhe kujtesës  
P11.F1.O1 .A18 Blerje 
pajisjesh teknike për 
zyrë dhe aktivitete 
artistike 
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P11.F1.O1.A19 
Shërbimi i ruajtjes së 
objektit galerisë së 
Arteve me Shoqëri 
Private të Ruajtjes dhe 
Sigurisë fizike. 
P11.F1.O1 .A20 
Përmirësimi i kushteve 
teknike të ambjenteve 
të ruajtjes të 
koleksionit të Galerisë 
së Arteve Shkodër. 
P11.F1.O1 .A21 
Shërbimi i ndriçimit të 
Galerisë së Arteve.  
P11.F1.O1.A22 Shërbim 
për hostim dhe 
mirëmbajtje të faqes 
web  
P11.F1.O1 .A23 
Mobilimi me orendi për 
mjediset e Galerisë së 
Arteve Shkodër 
P11.F1.O1.A24 Zhvillimi 
i disa projekteve 
edukative me 
gjimnazet e qytetit. 
P11.F1.O1.A25 
Ekspozitë fotografike 
“Shkodra në diktaturën 
komuniste: personazhe 
dhe fakte” 
P11.F1.O1.A26 
Ekspozitë fotografike 
“Shkodra në Vitet ‘90” 

P11.F1.O1.A27 Dita 
Ndërkombëtare e 
Muzeumeve 

P11.F1.O1.A28 
Ekspozita “Salloni i 
vjeshtës ” 
P11.F1.O1.A29 
Ekspozita personale e 
fituesit të “Çmimit 
Idromeno 2015”, Lek 
Gjeloshi. 
P11.F1.O1.A30 
“Personazh i ftuar”- 
Ekspozitë personale e 
një personaliteti të 
spikatur të artit pamor 
shqiptar të ftuar nga 
Galeria e Arteve e 
Shkodrës. 
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P11.F1.O1.A31 Takimet 
publike -bisedat 
publike mbi artin dhe 
ëorkshop me artistë të 
rinj 
P11.F1.O1.A32 
Aktivitete  në 
partneritet me subjekte 
kulturore të tretë 

P11.F2.Org
anizimi i 
aktiviteteve 
kulturore 
dhe 
promovimi 
i identitetit 
kombëtar 
dhe lokal si 
dhe 
administri
mi i 
objekteve 
që lidhen 
me 
ushtrimin e 
këtyre 
funksionev
e. 

P11.F2.O1 
Fuqizimi 
dhe rritja e 
kapacitete
ve të 
institucion
eve 
kulturore 
dhe 
artistike të 
Bashkisë 
së 
Shkodrës 

Përmirësimi i 
mjediseve për 
zhvillimin e 
aktiviteteve 
artistike 
  
 
 
 
Pasurimi me 
mjete, paisje 
dhe 
instrumente 
per zhvillimin e 
aktiviteteve 
kulturore e 
artistike  

Mjediset e 
teatrit Migjeni 
nuk kane 
kushtet e 
duhura per 
zhvillim te 
sigurte 
aktivitetesh , 
veçanerisht 
rrjeti elektrik , 
hidraulik dhe 
çatia jane te 
amortizuara.   
 
Institucionet 
kulturore nuk 
kane piano 
koncertore . 
 
Instrumentet 
muzikore të 
amortizuara 
 
Mungesë paisje 
dhe impiante 
fonie dhe 
ndriçimi për 
aktivitetet 
kulturore 

Rikonstruksioni 
i Teatrit 
“Migjeni” 
Krijimi dhe 
përmiresimi i  
ambjenteve të 
shërbimit dhe 
ndihmesë për 
trupat artistike 
 
Sigurimi i Piano 
koncertore. 
Riparimi i 
instrumenteve 
muzikore. 
Blerja impianti 
Audio dhe 
sistem ndricimi 
dhe pod. 
 
Paisje teknike 
për zyre, krijimi 
dhe 
mirëmbajtja e 
faqes web. 

P11.F2.O1.A1 “Një 
Piano për Qytetin e 
Artit” 
P11.F2.O1.A2 Blerje 
impiant audio, sistem 
ndriçimi dhe pod për 
koncerte live 
P11.F2.O1.A3 Orkestra 
Frymore Honorare 
vjetore 
P11.F2.O1.A4 Mobilim 
për Qendrën Kulturore 
“Pjetër Gaci” 
P11.F2.O1.A5 Pajisje 
Teknike Zyre për 
Qendrën Kulturore 
“Pjetër Gaci” 
P11.F2.O1.A7 Krijimi 
dhe Mirëmbajtja e 
Faqes Web  
P11.F2.O1.A8 
Përmirësim i kushteve 
të punës për aktorët, 
për pritjet e të ftuarve 
dhe blerje paisje 
teknike  
P11.F2.O1.A9 Projekt 
zbatimi i plote 
Rikonstruksion i 
godinës së Teatrit 
“Migjeni”. 

Shërbime 
mbështetëse 
për 
institucionet 
kulturore 

  
  
  
  

  
Garantimi i 
shërbimeve 
mbështetëse 
për 
mirëfunksionim
in e 
institucioneve 
kulturore dhe 
artistike. 
  
  

P11.F2.O1.A10 
Administrimi dhe 
Menaxhimi i Teatrit 
“Migjeni” 
P11.F2.O1.A11  
Shërbime nga të tretë 
për furnizimin me 
energji, ujë, etj. 
P11.F2.O1.12 Shërbime 
administrative për 
Teatrin “Migjeni”  
P11.F2.O1.13 Shërbime 
mbështetëse transporti 
për aktivitete artistike. 

P11.F2.O2       P11.F2.O2.A1 Dita e 
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Pasurimi 
dhe 
gjallërimi i 
jetës 
kulturore 
nëpërmjet 
zhvillimit 
të 
aktivitetev
e artistike 
dhe 
kulturore,  
përgjatë 
gjithë vitit. 

  
  
  
  
  
  
  
  
Aktiviteteve 
kulturore dhe 
artistike. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
Do te 
realizohen 11 
aktivitete 
kulturore dhe 5 
premiera te 
teatrit 
"Migjeni" 
  

Luleve 6 Maj 

P11.F2.O2.A2 
“Ndërmendje” 
P11.F2.O2.A3 
Lumturimi i Nënë 
Terezës  
P11.F2.O2.A4 Festivali i 
muzikës moderne 
P11.F2.O2.A5 Aktivitet 
me të përsekutuarit 
politik 
P11.F2.O2.A6 Aktivitet 
me rastin e 2 Prillit 
P11.F2.O2.A7 “Shkodra 
Jazz Festival” 
P11.F2.O2.A8 
Karnavalet 
P11.F2.O2.A9 
Koncertet e verës  
P11.F2.O2.A10 
Aktivitetet e fundvitit 
P11.F2.O2.A11 Dita 
Botërore e Muzikës 

Festa të 
rëndësishme 
tradicionale të 
Shkodrës. 

  

Do të 
zhvillohen tre 
festa 
tradicionale të 
Shkodrës  

P11.F2.O2.A12 Dita e 
Artizanatit dhe Zejeve 

Aktivitete 
perkujtimore të 
ngjarjeve të 
rëndësishme 
historike. 

  

Do të 
zhvillohen katër 
aktivitete 
perkujtimore 
dhe java e 
festave të 
nëntorit. 

P11.F2.O2.A13 
Aktivitete të ndryshme 
gjatë vitit 

  
    

P11. F2.O2.A14 
Honorare anëtarët e 
këshillit kulturor artistik 

Nr i Festivaleve 
të zhvilluara 

  
Do te 
zhvillohen 6 
festivale 

P11.F2.O2.A15 Lëvizja e 
Postribës 

  

    

P11.F2.O2.A16 
“Koncert – Premiere i 
Orkestrës Frymore” në 
Tiranë 

  
    

P11.F2.O2.A17Çmimi 
“Pjetër Gaci” 
Edicioni 15-të 

  
    P11.F2.O2.A18“Ahengu 

Shkodran” 

  
    

P11.F2.O2.A19 
“Riaktivizimi i Grupit të 
Valleve” 
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P11.F2.O2.A20 
“Festivali i Këngës 
Qytetare” me krijimtari 
të re. 

  

    

P11.F2.O2.A21 
“Formacioni i Haqeve - 
Riorganizimi dhe 
aktivitetet ” 

  
    

P11.F2.O2.A22 
“Koncert – Premierë i 
Orkestrës Frymore” 

  

    

P11.F2.O2.A23 
“Festivali Folklorik 
Tipologjik   Kombëtar i 
Këngës Qytetare” 

  

    

P11.F2.O2.A24 
"Fesitivali i Rapsodëve 
dhe Instrumentistëve 
Popullorë" 

  
    

P11.F2.O2.A25 10 
Urdhnimet – nga 
Roberto Benigni 

  
    

P11.F2.O2.A26 “In 
memoriam”- Pjerin 
Ashiku 

  
    

P11.F2.O2.a27 “Kopraci 
– sipas Molierit” Stefan 
Capaliku 

  

    

P11.F2.O2.a28 “Kur 
Nënë Tereza ishte 
Gonxhe” – nga Bashkim 
Kozeli 

      P11.F2.O2.A29 Shoë 
2016 

P11.F3.Zhvi
llimi, 
mbrojtja, 
dhe 
promovimi 
i 
bibliotekav
e dhe 
ambienteve 
për lexim 
me qëllimin 
e edukimit 
të 
përgjithshë
m të 
qytetarëve. 

P11.F3.O1 
Promovimi 
dhe nxitja 
e leximit si 
instrument 
edukimi, 
duke rritur 
aksesin 
dhe 
cilesine e 
sherbimit 
prane 
Bibliotekes 
Marin 
Barleti. 

Nr i aktiviteteve   

  
  
  

Do zhvillohen 
tre aktivitete 
letrare  

P11.F3.O1 .A1 Aktiviteti 
letrar: ”Dita e poezisë 
për fëmijë”.   

Do te 
promovohen 
vlerat dhe 
traditat 
gjuhesore te 
rajonit te 
veriut. 

P11.F3.O1 .A2 
Periodiku gegnisht 

  P11.F3.O1 .A3 Festivali 
letrar i Shkodrës 

P11.F3.O2 
Ruajtja, 
mireadmin
istrimi dhe 
pasurimi i 
fondit te 

Pasurimi i 
fondit të 
Bibliotekës 
“Marin Barleti” 

  

Blerje periodiku 
shqip dhe të 
huaj, fond 
librash për 
femijë, të rritur 
dhe fondit 

P11.F3.O2.A1 Zhvillimi 
dhe pasurimi i fondit të 
bibliotekës 
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bibliotekes 
Marin 
Barleti 

albanologjik 

  
  
  
  
Mirembajtja, 
dhe  
administrimi i 
bibliotekës 
Marin Barleti 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
Ruajtja dhe 
mirembajtja e 
fondeve  
 
Mirëfunksionim
i i mjediseve 
per lexuesi 
  
  

P11.F3.O2.A2 Mbrojtja 
e aparaturave nga 
mungesa dhe 
oshilacionet e 
energjisë. 
P11.F3.O2.A3 
Rimbushje dhe blerje 
fikse zjarri 
P11.F3.O2.A4 Hostim, 
mirëmbajtje e faqes 
web të Bibliotekës 
“Marin Barleti” 

P11.F3.O2.A5 Shërbime 
kancelarie dhe sanitare 
për Degën  ekonomike 
të kulturës 
P11.F3.O2.A6 
Administrimi, ruajtja 
dhe mirëmbajtja e 
fondeve muzeale te 
Bibliotekes “Marin 
Barleti”.                                            
P11.F3.O2.A7 Shërbime 
nga të tretë për 
furnizimin me energji, 
ujë, etj.  
P11.F3.O2.A8 Shërbime 
mirëmbajtje të 
mjediseve të 
Bibliotekës “Marin 
Barleti” 
P11.F3.O2.A9 Shërbimi 
i ruajtjes së ndërtesës 
së Bibliotekës “Marin 
Barleti” 
P11.F3.O2.A10 
Administrimi dhe 
menaxhimi i Degës  
ekonomike të kulturës 

 



 

Buxhetimi i programit Kulturës dhe shërbimeve reakrecionale 

Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të Kulturës dhe shërbimeve reakrecionale planifikohet 
buxheti me vlerë totale 86,534 mijë lekë ndër të cilat 88 % transferta, 11% paga dhe sigurime 
shoqërore, 6 % shpenzime operative dhe 3 % investime. 

Tabela 62 Buxhetimi i programit të kulturës dhe shërbimeve rekreacionale 

/000 lekë 

Programe Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P11 40,965 20,547 0 11,655 13,367 86,534 

 

 

 

Grafiku 27 Buxhetimi i programit të kulturës dhe shërbiemeve rekreacionale 

 



 

Tabela 63 Aktivitete e projekte të programit të kulturës dhe shërbimeve rekreacionale 

/000 lekë 

Aktivitete/Projekte 
Viti 2016 

Paga+Sigurime Shpenzime 
Operative Subvencion Transferte Investime Total 

P11.F1.O1 .A1 
Ekspozitë "Shkodra 
gjatë luftës së parë 
botërore" 

                  10                      80  90  

P11.F1.O1 .A2 
Prodhim dhe Shtypje 
Biletash 

                  70                        
70  

P11.F1.O1 .A3 
Përmirësimi i 
dukshmërisë së 
sallave ekspozuese   
të Muzeut të 
Kështjellës 

               125                     
125  

P11.F1.O1 .A4 
Përmirësimi i 
sistemit ndricues të 
sallave dhe 
ambienteve  
ekspozuese te 
Muzeut  

                  30                        
30  

P11.F1.O1 .A5 
Administrimi , ruajtja 
dhe mirëmbajtja e 
arkivit të Muzeut  

                     448  448  

P11.F1.O1 .A6 
Përmirësimi dhe 
rritja e kapaciteteve 
magazinuese te 
Muzeumit Historik 

                     698  698  

P11.F1.O1.A7  
Hostim dhe 
mirëmbajtje të faqes 
web të Muzeumit 
Historik 

                  15                        
15  

P11.F1.O1.A8 
Përmirësim i sistemit 
të  ndriçimit të 
oborrit të Muzeut 
“Oso Kuka” 

                     250               
250  

P11.F1.O1 .A9 
Konkurs për Logon e 
Vendit të Dëshmisë 
dhe Kujtesës 

                  30                        
30  

P11.F1.O1 .A10 
Permiresimi i 
sistemit te ruajtjes 
kundra zjarrit  

                  39                        
39  

P11.F1.O1 .A11 
Blerje të vogla                    12                        

12  
P11.F1.O1 .A12                      100               
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Blerje pajisje zyre 100  
P11.F1.O1 .A13 
Ndriçimi i galerisë 
me dritë artificiale 

                  48                        
48  

P11.F1.O1 .A14 Rafta 
për ruajtjen e 
objekteve dhe 
dokumentave  

                        50                  
50  

P11.F1.O1 .A15 
Rinovimi i ekspozitës 
fotografike me 
materiale të reja. 

                        30                  
30  

P11.F1.O1 .A16 
Shërbim i ruajtjes së 
objektit te Muzeut te 
deshmise dhe 
kujteses 

               204                     
204  

P11.F1.O1 .A17 
Instalim i sistemi të 
kamerave të  sigurisë  
në hapësirat e 
brendshme  të 
Muzeumit të 
Dëshmisë dhe 
Kujtesës  

                     350  350  

P11.F1.O1 .A18 
Blerje pajisjesh 
teknike për zyrë dhe 
aktivitete artistike 

                     160  160  

P11.F1.O1.A19 
Shërbimi i ruajtjes së 
objektit galerisë së 
Arteve me Shoqëri 
Private të Ruajtjes 
dhe Sigurisë fizike. 

               120                   160  280  

P11.F1.O1 .A20 
Përmirësimi i 
kushteve teknike të 
ambjenteve të 
ruajtjes të 
koleksionit të 
Galerisë së Arteve 
Shkodër. 

                     541  541  

P11.F1.O1 .A21 
Shërbimi i ndriçimit 
të Galerisë së 
Arteve.  

                  30                        
30  

P11.F1.O1.A22 
Shërbim për hostim 
dhe mirëmbajtje të 
faqes web  

                  15                        
15  

P11.F1.O1 .A23 
Mobilimi me orendi 
për mjediset e 
Galerisë së Arteve 

                        80                  
80  
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Shkodër 
P11.F1.O1.A24 
Zhvillimi i disa 
projekteve edukative 
me gjimnazet e 
qytetit. 

                  20                        
20  

P11.F1.O1.A25 
Ekspozitë fotografike 
“Shkodra në 
diktaturën 
komuniste: 
personazhe dhe 
fakte” 

                  62                        
62  

P11.F1.O1.A26 
Ekspozitë fotografike 
“Shkodra në Vitet 
‘90” 

                  47                        
47  

P11.F1.O1.A27 Dita 
Ndërkombëtare e 
Muzeumeve 

                  50                        
50  

P11.F1.O1.A28 
Ekspozita “Salloni i 
vjeshtës ” 

               465                     
465  

P11.F1.O1.A29 
Ekspozita personale 
e fituesit të “Çmimit 
Idromeno 2015”, Lek 
Gjeloshi. 

               315                     
315  

P11.F1.O1.A30 
“Personazh i ftuar”- 
Ekspozitë personale 
e një personaliteti të 
spikatur të artit 
pamor shqiptar të 
ftuar nga Galeria e 
Arteve e Shkodrës. 

               136                     
136  

P11.F1.O1.A31 
Takimet publike -
bisedat publike mbi 
artin dhe Ëorkshop 
me artistë të rinj 

               190                     
190  

P11.F1.O1.A32 
Aktivitete  në 
partneritet me 
subjekte kulturore të 
tretë 

               109                     
109  

P11.F2.O1.A1 “Një 
Piano për Qytetin e 
Artit” 

                  4,000            
4,000  

P11.F2.O1.A2 Blerje 
impiant audio, 
sistem ndriçimi dhe 
pod për koncerte live 

                  1,555            
1,555  

P11.F2.O1.A3 
Orkestra Frymore             3,674                  

3,674  
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Honorare vjetore 
P11.F2.O1.A4 
Mobilim për 
Qendrën Kulturore 
“Pjetër Gaci” 

                     545  545  

P11.F2.O1.A5 Pajisje 
Teknike Zyre për 
Qendrën Kulturore 
“Pjetër Gaci” 

                     170  170  

P11.F2.O1.A7 Krijimi 
dhe Mirëmbajtja e 
Faqes web  

                  50        50  

P11.F2.O1.A8 
Përmirësim i 
kushteve të punës 
për aktorët, për 
pritjet e të ftuarve 
dhe blerje paisje 
teknike  

            1,217                   360  1,577  

P11.F2.O1.A9 
Projekt zbatimi i 
plote Rikonstruksion 
i godinës së Teatrit 
“Migjeni”. 

                  1,989  1,989  

P11.F2.O1.A10 
Administrimi dhe 
Menaxhimi i Teatrit 
“Migjeni” 

         21,952          21,952  

P11.F2.O1.A11  
Shërbime nga të 
tretë për furnizimin 
me energji, ujë, etj. 

            1,361        1,361  

P11.F2.O1.12 
Shërbime 
administrative për 
Teatrin “Migjeni”  

               603        603  

P11.F2.O1.13 
Shërbime 
mbështetëse 
transporti për 
aktivitete artistike. 

            1,000        1,000  

P11.F2.O2.A1 Dita e 
Luleve 6 Maj                 1,200    1,200  

P11.F2.O2.A2 
“Ndërmendje”                 1,500    1,500  

P11.F2.O2.A3 
Lumturimi i Nënë 
Terezës  

                   505    505  

P11.F2.O2.A4 
Festivali i muzikës 
moderne 

                   900    900  

P11.F2.O2.A5 
Aktivitet me të 
përsekutuarit politik 

                   800    800  

P11.F2.O2.A6   300                                
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Aktivitet me rastin e 
2 Prillit 

300  

P11.F2.O2.A7 
“Shkodra Jazz 
Festival” 

                1,000    1,000  

P11.F2.O2.A8 
Karnavalet                960        960  

P11.F2.O2.A9 
Koncertet e verës                     300    300  

P11.F2.O2.A10 
Aktivitetet e 
fundvitit 

                   200    200  

P11.F2.O2.A11 Dita 
Botërore e Muzikës                    200    200  

P11.F2.O2.A12 Dita e 
Artizanatit dhe 
Zejeve 

                   200    200  

P11.F2.O2.A13 
Aktivitete të 
ndryshme gjatë vitit 

                1,000    1,000  

P11. F2.O2 A14 
Honorare anëtarët e 
këshillit kulturor 
artistik 

            1,000        1,000  

P11.F2.O2.A15 
Lëvizja e Postribës                       

70    70  

P11.F2.O2.A16 
“Koncert – Premiere 
i Orkestrës Frymore” 
në Tiranë 

               284        284  

P11.F2.O2.A17  
Çmimi “Pjetër Gaci” 
Edicioni 15-të 

            1,309        1,309  

P11.F2.O2.A18 
“Ahengu Shkodran”                479        479  

P11.F2.O2.A19 
“Riaktivizimi i Grupit 
të Valleve” 

               720        720  

P11.F2.O2.A20 
“Festivali i Këngës 
Qytetare” me 
krijimtari të re. 

            1,285        1,285  

P11.F2.O2.A21 
“Formacioni i 
Haqeve - 
Riorganizimi dhe 
aktivitetet ” 

               523        523  

P11.F2.O2.A22 
“Koncert – Premierë 
i Orkestrës Frymore” 

               234        234  

P11.F2.O2.A23 
“Festivali Folklorik 
Tipologjik   Kombëtar 
i Këngës Qytetare” 

               340        340  

P11.F2.O2.A24                   70                        
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"Fesitivali i 
Rapsodëve dhe 
Instrumentistëve 
Popullorë" 

70 

P11.F2.O2.A25 10 
Urdhnimet – nga 
Roberto Benigni 

                1,130    1,130  

P11.F2.O2.A26  “In 
memoriam”- Pjerin 
Ashiku 

                   400    400  

P11.F2.O2.A27 
“Kopraci – sipas 
Molierit” Stefan 
Capaliku 

                1,150    1,150  

P11.F2.O2.A28 “Kur 
Nënë Tereza ishte 
Gonxhe” – nga 
Bashkim Kozeli 

                   500    500  

P11.F2.O2.A29 Shoë 
2016                    600    600  

P11.F3.O1 .A1 
Aktiviteti letrar: 
”Dita e poezisë për 
fëmijë”.   

                  90        90  

P11.F3.O1 .A2 
Periodiku gegnisht                220        220  

P11.F3.O1 .A3 
Festivali letrar i 
Shkodrës 

                  70        70  

P11.F3.O2.A1 
Zhvillimi dhe 
pasurimi i fondit të 
bibliotekë 

                  1,000  1,000  

P11.F3.O2.A2 
Mbrojtja e 
aparaturave nga 
mungesa dhe 
oshilacionet e 
energjisë. 

                  10        10  

P11.F3.O2.A3 
Rimbushje dhe blerje 
fikse zjarri 

               235        235  

P11.F3.O2.A4 
Hostim, mirëmbajtje 
e faqes web të 
Bibliotekës “Marin 
Barleti” 

                  50        50  

P11.F3.O2.A5 
Shërbime kancelarie 
dhe sanitare për 
Degën  ekonomike të 
kulturës 

               658        658  

P11.F3.O2.A6 
Administrimi, ruajtja 
dhe mirëmbajtja e 

                     800  800  
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fondeve muzeale te 
Bibliotekes “Marin 
Barleti”.                                            
P11.F3.O2.A7 
Shërbime nga të 
tretë për furnizimin 
me energji, ujë, etj. 

            1,580                  
1,580  

P11.F3.O2.A8 
Shërbime 
mirëmbajtje të 
mjediseve të 
Bibliotekës “Marin 
Barleti” 

                  50        50  

P11.F3.O2.A9 
Shërbimi i ruajtjes së 
ndërtesës së 
Bibliotekës “Marin 
Barleti” 

                  35        35  

P11.F3.O2.A10 
Administrimi dhe 
menaxhimi i Degës  
ekonomike të 
kulturës 

         19,013          19,013  

 Totali          40,965         20,547                 -          11,655         13,367  86,534  
 



P12. Rinia dhe Sporti 
 

Pershkrimi i programit  

Programi për rininë do të ofrojë shërbimet specifike në lidhje me a) Informimin dhe këshillimin për 
rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj., b) Vlerësimin e nevojës për 
mbështetje të të rinjve; c)Koordinimin  e grupeve, shoqatave dhe OJF rinore; d) Bashkëfinancim të 
aktiviteteve rinore; e) Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, shëndetësore e të sportit për 
nxitjen e aktiviteteve më të rinj. 

Pjesë e programit për rininë dhe sportet do të jenë organizimi i përvitshëm i aktiviteteve sportive 
dhe zhvillimi i sportit në komunitet. Këto aktivitete do të zhvillojnë traditën ku të rinjtë dhe të rejat e 
Shkodrës, shoqatat e klubet sportive nga vendi ose nga rajoni të garojnë në mes tyre.  

Nepermjet programit për rininë dhe sportin do të mbështeten administrimi dhe funksionimi i Klubit 
shumësportësh “Vllaznia” dhe Klubi i futbollit “Vllaznia”. Në përbërje të Klubit shumësportësh 
“Vllaznia” do të mbështeten ekipet ne disiplina të ndryshme. 

Pjesë përbërëse e programit në mbështetje të sportit të futbollit është mbështetja dhe financimi i 
ekipeve zinxhirë te grupmoshave të ndryshme pjesë e Akademise së Futbollit “Vllaznia”.  

Politikat e programit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore 
për të gjitha ekipet zinxhire të klubit shumësportësh “Vllaznia”. 

Në mbështetje të legjislacionit në fuqi programi për Rinininë dhe Sportin do  tё financoje Klubin 
e Futbollit  “Vllaznia”  me qёllim kalimin e emergjencës e stabilizimin e situatёs sё vёshtirё 
financiare tё tij. Ky proces do të kryhet me transparencë dhe menaxhim të mirë financiar, më 
pas do tё punohet për zgjidhje afatgjatë, duke u mbështetur në eksperiencat më të mira 
vendore e ndërkombëtare, në frymën e rritjes së financimeve nga biznesi privat.  
 

Me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në 
komunitet synojmë  organizimin e përvitshëm të programit “Jeto me sportin”. Këto aktivitete do 
të zhvillojnë traditën ku të rinjtë dhe të rejat e Shkodrës, shoqatat e klubet sportive nga vendi 
ose nga rajoni të garojnë në mes tyre.  



 

Tabela 64 Kuadri i programit të rinisë dhe sportit 

Funksioni Objektivat 
Specifik 

Treguesi/ 
Indikatori 

Situata 
aktuale 

Situata e 
synuar 

Aktiviteti/ 
Projekti 

P12.F1.Pr
ogramet/
projektet 
rinore 

P12.F1.O1. Të 
promovojmë 
dhe te nxisim 
pjesëmarrjen 
aktive të te 
rinjve ne 
aktivitete 
sportive dhe 
sociale, si 
aktorë 
thelbësorë në 
zhvillimin e 
territorit. 

Ndertimi i 
instrumenteve  
per nxitjen e 
pjesmarrjen 
aktive te te rinjve 
ne jeten sociale.  

  
  

Ndertimi i dy 
Instrumenteve 
si,  Portali dhe 
Dita e 
Vullnetarizmit 

P12.F1.O1.A1 
Dita e 
vullnetarizmit 

P12.F1.O1.A2  
Portali për rininë  

   
Nr dhe lloje te  
aktiviteteve  
sportive per te 
rinjte. 
 

  
  
  
  
  

  
  
Do te 
zhvillohen 5 
aktivitete 
sportive 
amatore per 
promovimin e 
sportit tek te 
rinjte. 
  
  

P12.F1.O1.A3  
Kampionati i 
lojrave me dorë 
mes shkollave të 
mesme të 
Bashkisë së 
Shkodrës. 
P12.F1.O1.A4 
Maratona e 
pavarësisë Ulqin 
– Shkodër 2016 
P12.F1.O1.A5 
Promovimi i lojës 
së shahut në 
Shkodër 
P12.F1.O1.A6 
Aktivitete 
sportive në 
plazhin e 
Velipojës 

  

P12.F1.O1.A7 
Turneu i tenisit 
për salla të 
mbyllura për 
fëmijë dhe të rinj, 
2016, Shkodër  

P12.F2.Or
ganizimi i 
aktivitetev
e sportive 
dhe 
rekreacion
ale, 
zhvillimi 
dhe 
administri
mi i 
institucion

P12.F2.O2 
Manaxhimi 
dhe 
mireadministr
imi i 
strukturave 
sportive dhe 
krijimi 
infrastrukture
s te 
pershtatshem 
dhe cilesore 

Miremenaxhim i 
strukturave 
ekzistuese 
  

  
  
  

Menaxhim i 
Stadiumit 
“Loro Boriçi”    

P12.F2.O1.A1 
Menaxhimi i 
Sport Klub 
Vllaznia 

Garantimi i 
kushteve të 
përshtatshme 
për stërvitjen 
dhe ndeshjet e 
ekipeve të 
Klubit 
Shumësportes
h Vllaznia  

P12.F2.O1.A2 
Trajtime 
ushqimore shtese 
per sportistet më 
të mire të vitit. 
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eve dhe 
objekteve 
që lidhen 
me 
ushtrimin 
e këtyre 
funksione
ve. 

per te gjithe 
sportet.   

Mirembajtje dhe 
investime  
  

  
  

Krijimi i 
infrastruktures 
cilësore për 
ekipin e 
futbollit, 
mundjes, 
ngritja e 
peshave, boks, 
atletikë  
  

P12.F2.O1.A3 
Administrimi dhe 
Mirembajtje e 
Stadiumit “Loro 
Borici”  

P12.F2.O1.A4  
Administrimi i  
Klubit te  futbollit 
“Vllaznia” 

  

Numri i ekipeve 
pjesmarrese ne 
Kampionatet 
kombetare 
 
Llojet e sporteve 
qe ekipet 
“Vllaznia” marrin 
pjese 
 
Klasifikimi ne 
vendet e para të 
ekipeve te Klubit 
shumesportesh 
Vllaznia ne 
kampionatet 
kombetare 
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Garantimi i 
pjesmarrjes se 
rregullt ne 
kampionate te 
25 ekipeve 
sportive  
 
14 disiplina 
sportive 
 
Objektivat e 
ekipeve për të 
arritë 
rezultate sa 
me të larta. 
  
  
  
  
  
  
 

P12.F2.O2.A1 Ekipi 
i  basketbollit 
meshkuj të rritur 

  

P12.F2.O2.A2 
Mbështetje e ekipit 
të basketbollit 
meshkuj te rinj  

  

P12.F2.O2.A3 
Mbështetje e ekipit 
të basketbollit 
femra te rritura 

  

P12.F2.O2.A4 
Mbështetje e ekipit 
të basketbollit 
femra të reja 

  

P12.F2.O2.A5 
Mbështetje e ekipit 
të volejbollit 
meshkuj të rritur. 

  

 P12.F2.O2.A6 
Mbështetje e ekipit 
të volejbollit  femra 
të rritura 

  

P12.F2.O2.A7 
Mbështetje e ekipit 
të Volejboll 
meshkuj të rinj 

P12.F2.O3  
Garantimi i 
pjesmarrjes 
së të gjithë 
ekipeve të 
Klubit 
“Vllaznia” në 
Kampionatet 
Kombëtare 
me synim 
arritjen e 
rezultateve 

 P12.F2.O2.A8 
Mbështetje e ekipit 
të   Volejbollit 
femra të reja 
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cilësore  

  

P12.F2.O2.A9 
Mbështetje e ekipit 
të boksit meshkuj 
të rritur 

  

P12.F2.O2.A10 
Aktivitet sportiv 
ndërkombëtar, 
"Memorial Vllaznia 
2016" në boks. 

  

P12.F2.O2.A11 
Mbështetje e ekipit 
të atletikës  
meshkuj të rritur 

  

P12.F2.O2.A12 
Mbështetje e ekipit 
Çiklizëm meshkuj të 
rritur 

  
  

P12.F2.O2.A13 
Mbështetje e ekipit 
të Futbollit femra 
të rritura 
P12.F2.O2.A14 
Mbështetje e ekipit 
të Gjimnastikës 
femra të rritura 

  
  

P12.F2.O2.A15 
Mbështetje e ekipit 
të Hendbollit 
meshkuj të rritur 
P12.F2.O2.A16 
Ekipi i Mundjes 
meshkuj te rritur 

  
  
  
  
  

 P12.F2.O2.A17 
Mbë shtetje e 
ekipit t ë Notit 
meshkuj dhe femra 
t ë rritur 
P12.F2.O2.A18 
Ekipi i peshngritjes  
meshkuj te rritur 
P12.F2.O2.A19 
Ekipi i Ping - Pong 
te rritur 
P12.F2.O2.A20 
Ekipi i Shahut te 
rritur  
P12.F2.O2.A21 
Mbështetje e ekipit të 
xhudos për moshat të 
rinj / të reja/ të rritur/të 
rritura 

 



 

Buxhetimi i programit të Rinisë dhe Sportit  

Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të Rinisë dhe Sportit planifikohet buxheti me vlerë totale 
102,203mijë lekë ndër të cilat 88 % transferta, 11% paga dhe sigurime shoqërore, 6 % shpenzime 
operative dhe 3 % investime. 

 

Tabela 65 Buxhetimi i programit të rinisë dhe sportit 

/000 lekë 

Programe Paga +  
Sigurime  

Shpenzime 
Operative Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P12 9,442 39,579 0 50,082 3,100 102,203 
 

 

  

Grafiku 28 Buxhetimi i programit të rinisë dhe sportit 
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Tabela 66 Aktivitete e projekte të programit të rinisë dhe sportit 

 
Viti 2016 

Aktivitete/Projekte Paga+Sigurime Shpenzime 
Operative 

Subvencion Transferte Investime Total 

P12.F1.O1.A1 Dita e 
vullnetarizmit 

                   576        576  

P12.F1.O1.A2  
Portali për rininë                       90        90  

P12.F1.O1.A3  
Kampionati i lojrave 
me dorë mes 
shkollave të mesme 
të Bashkisë së 
Shkodrës. 

                   150        150  

P12.F1.O1.A4 
Maratona e 
pavarësisë Ulqin – 
Shkodër 2016 

                   270        270  

P12.F1.O1.A5 
Promovimi i lojës së 
shahut në Shkodër 

                   350                       100  450  

P12.F1.O1.A6 
Aktivitete sportive 
në plazhin e 
Velipojës 

                   300        300  

P12.F1.O1.A7 
Turneu i tenisit për 
salla të mbyllura 
për fëmijë dhe të 
rinj, 2016, Shkodër  

                   140        140  

P12.F2.O1.A1 
Menaxhimi i Sport 
Klub Vllaznia 

              9,442                2,276                       82                1,000  12,800  

P12.F2.O1.A2 
Trajtime ushqimore 
shtese per 
sportistet më të 
mire të vitit. 

                     50        50  

P12.F2.O1.A3 
Administrimi dhe 
Mirembajtje e 
Stadiumit “Loro 
Borici”  

             10,800                    2,000  12,800  

P12.F2.O1.A4 
Administrimi i  
Klubit te  futbollit 
“Vllaznia” 

                 50,000    50,000  

P12.F2.O2.A1 Ekipi i  
basketbollit 
meshkuj të rritur 

                3,333        3,333  

P12.F2.O2.A2 
Mbështetje e ekipit 
të basketbollit 
meshkuj te rinj  

                   516        516  
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P12.F2.O2.A3 
Mbështetje e ekipit 
të basketbollit 
femra te rritura 

                1,949                      
1,949  

P12.F2.O2.A4 
Mbështetje e ekipit 
të basketbollit 
femra të reja 

                   428        428  

P12.F2.O2.A5 
Mbështetje e ekipit 
të volejbollit 
meshkuj të rritur. 

                3,107        3,107  

 P12.F2.O2.A6 
Mbështetje e ekipit 
të volejbollit  femra 
të rritura 

                1,228        1,228  

P12.F2.O2.A7 
Mbështetje e ekipit 
të Volejboll 
meshkuj të rinj 

                   373        373  

 P12.F2.O2.A8 
Mbështetje e ekipit 
të   Volejbollit 
femra të reja 

                   417        417  

P12.F2.O2.A9 
Mbështetje e ekipit 
të boksit meshkuj 
të rritur 

                2,964        2,964  

P12.F2.O2.A10 
Aktivitet sportiv 
ndërkombëtar, 
"Memorial Vllaznia 
2016" në boks. 

                   900        900  

P12.F2.O2.A11 
Mbështetje e ekipit 
të atletikës  
meshkuj të rritur 

                2,938        2,938  

P12.F2.O2.A12 
Mbështetje e ekipit 
Çiklizëm meshkuj të 
rritur 

                1,002        1,002  

P12.F2.O2.A13 
Mbështetje e ekipit 
të Futbollit femra të 
rritura 

                   250        250  

P12.F2.O2.A14 
Mbështetje e ekipit 
të Gjimnastikës 
femra të rritura 

                   936        936  

P12.F2.O2.A15 
Mbështetje e ekipit 
të Hendbollit 
meshkuj të rritur 

                   186        186  

P12.F2.O2.A16 Ekipi 
i Mundjes meshkuj                    795        795  
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te rritur 
 P12.F2.O2.A17 Mb 
ë shtetje e ekipit t ë 
Notit meshkuj dhe 
femra t ë rritur 

                   197        197  

P12.F2.O2.A18 Ekipi 
i peshngritjes  
meshkuj te rritur 

                1,930        1,930  

P12.F2.O2.A19 Ekipi 
i Ping - Pong te 
rritur 

                   163        163  

P12.F2.O2.A20 Ekipi 
i Shahut te rritur                     284        284  

P12.F2.O2.A21 
Mbështetje e ekipit të 
xhudos për moshat të 
rinj / të reja/ të rritur/të 
rritura 

                   681        681  

                9,442             39,579                  -              50,082               3,100  102,203  
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Projektet dhe Aktivitetet 
 

Nr.1 

Projekti: P1.F1.O1.A1 
 
Ndërtim i administratës së Bashkisë së 
Shkodrës në funksion të përmbushjes së 
misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe 
përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për 
ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. 
 

Llojet e programit: P1. Administrim, Menaxhim, Planikim   
 
Funksioni: P1. F1 Administrata Vendore 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

i. Situata  

 Paga dhe shtesat mbi paga 
Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli, do të bazohet 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 do bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1619, datë 02.07.2008, “Për klasifikimin e 
funksioneve, grupimin e njësive te qeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve te pagave te punonjësve të 
organeve të qeverisjes vendore”, ndryshuar me V.K.M Nr.518, datë 16.08.2012, ndryshuar me VKM Nr. 586, date 17.07.2013. 
Planifikimi eshte bere sipas ketij vendimi ndersa pagesat do kryhen sipas VKM Nr.165, datë 02.03.2016 “Për grupimin e njesive 
te veteqeverisjes vendore  për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionareve te zgjedhu e te emeruar të 
nepunesve civile e te punonjesve administrative te njesive te veteqeverisjes vendore”  
 Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetesore 
Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetesore 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”. 
 Kompensim për kryefamiljarët me ngarkesë me më shumë se tre persona në ngarkim 
Sipas VKM Nr. 499, dt 13.08.1998, VKM. Nr. 683 dt 28.10.1988 dhe udhëzimit të M.P.Ç.Sociale, nr 3311, dt 24. 12. 1998, të 
punësuarit në sektorin buxhetor përfitojnë shpërblim sipas rastit  

ii. Synimi i projektit 

Të përmirësojmë qeverisjen locale,  nëpërmjet përdorimit efektiv të burimeve njerzore.  
Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqerore dhe shëndetësore të nëpunësvepër administratën vendore. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Sigurimi i shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore për adminsitratën vendore. 

b) Rezultatet e pritshme 

Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të administratës vendore në 
mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë. 

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 cdo aktivitet 

   Total 
 (000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative transfert
e 

A.1 Paga dhe shtesat mbi paga  172 749   

A.2 
Kontributi për sigurime shoqërore dhe 
shëndetesore   27 833   

 
TOTALI 
 

200 942 200 582 
 

 
 

360 

f) Periudha e zbatimit 
  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse 
2. Drejtoria e Financës 
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Nr.1/1 

Projekti: P1.F1.O1.A1/1 
 
Ndërtim i administratës së Bashkisë së Shkodrës 
në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve 
dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së 
Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj 
qytetarëve.  
 
Drejtoria e Koordinimit të Projekteve 
 

Llojet e programit: P1. Administrim, Menaxhim, Planifikim   
 
Funksioni: P1. F1 Administrata Vendore 
 

b) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

i. Situata  
1. Misioni Drejtorisë së Koordinimit të Projekteve 
Evidenton, studion, organizon punën në zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore përsa i përket mardhënjeve me organizma 
shtetërore homologe të huaja, persona fizikë e juridikë, privat ose shtetërorë që kryejnë veprimtari ekonomike, kulturore, 
sportive, arsimore, shëndetësore e fusha të tjera që paraqesin interes për bashkinë e Shkodrës. 
 2. Detyrat  
- Ne menyre te kordinuar harton program të vecantë për cdo individ apo grup që dërgohet jashtë shtetit ose që vjen në 
Bashkinë e Shkodrës, ku përcakton hollësisht pritjet, vizitat, shoqëruesit, përkthyesit, trajtimin me ushqim, fjetje etj dhe pasi 
merr pëlqimin e Kryetarit të Bashkisë ose te ZvKryetareve, programi jepet për zbatim. 
- Në bashkëpunim me Departamentin Juridik dhe me zyrat sipas fushave përkatëse përgatisin projekt-marrëveshje apo 
protokolle për probleme që do të trajtohen me të huajt të cilat sipas rastit miratohen nga keshilli bashkiak. 
- Njihet me kërkesat që vijnë nga jashtë, porositë që jep kryetari i bashkisë për to dhe ndihmon seksionet apo zyrat përkatëse 
për plotësimin e detyrave që cakton kryetari. 
- Mban lidhje me organe, organizata apo shoqata të huaja të akredituara në territorin e bashkisë dhe i ndihmon ose kërkon 
ndihmën e tyre për probleme me interes të përbashkët. 
-  Çdo 6 - mujor harton kalendarin e vizitave dhe veprimatrive në mardhënjet me jashtë, të cilin i’a paraqet kryetarit të bashkisë 
për miratim. 
- Çdo muaj përgatit një raport për kryetarin e bashkisë me informacion të detajuar për veprimtaritë e organizuara në kuadrin e 
mardhënjeve me jashtë në të gjitha fushat duke i dhënë përparësi atyre veprimtarive që janë parashikuar në marrëveshje të 
lidhura si dhe probleme të tjera. 
- Kryen detyra të tjera në kuadrin e mardhënjeve me jashtë të ngarkuara nga Kryetari i Bashkisë 
Aktualisht Bashkia Shkoder ka nje aktivitet te konsiderueshem ne lidhje me zhvillimin e aktiviteteve ne fushen e marredhenieve 
nderkombetare. Gjithsesi aktivitete te tilla duhet te intensifikohen dhe te zhvillohen ne menyre te organizuar. Duhet te shtohet 
numri i marreveshjeve te bashkepunimit, memorandumeve te bashkepunimit dhe marreveshjeve te binjakezimit me qytete te 
rajonit dhe me gjere te cilet perbejne interes strategjik per zhvillimin e qytetit. Verehet mungese e komunikimit ne lidhje me 
levizjen jashte vendi te administrates se Bashkise dhe Drejtorise se Koordinimit te Projekteve dhe Marredhenieve 
Nderkombetare. Duhet te permiresohet komunikimi me Ministrine e Jashtme sipas VKM Nr. 734, Dt. 9.9.2015. 
 Paga dhe shtesat mbi paga 
Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli, do të bazohet 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 do bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1619, datë 02.07.2008, “Për klasifikimin e 
funksioneve, grupimin e njësive te qeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve te pagave te punonjësve të 
organeve të qeverisjes vendore”, ndryshuar me V.K.M Nr.518, datë 16.08.2012, ndryshuar me VKM Nr. 586, date 17.07.2013. 
Planifikimi eshte bere sipas ketij vendimi ndersa pagesat do kryhen sipas VKM Nr.165, datë 02.03.2016 “Për grupimin e njesive 
te veteqeverisjes vendore  për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionareve te zgjedhu e te emeruar të 
nepunesve civile e te punonjesve administrative te njesive te veteqeverisjes vendore”  
 Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetesore 
Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetesore 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 

Të përmirësojmë qeverisjen locale,  nëpërmjet përdorimit efektiv të burimeve njerzore.  
Rritja e kapacitetit perthithes per projekte dhe zgjerimi i aktivitetit te Bashkise Shkoder ne fushen e marredhenieve 
nderkombetare. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 
 
1. Rritja e komunikimit me perfaqesite diplomatike ne Shqiperi per te identifikuar dhe zbatuar programe zhvillimore, binjakezim 
me qytete etj.  
2. Rivitalizimi i marreveshjeve aktuale te binjakezimit me qytete sipas fushave te bashkepunimit.  
3. Rritja e partneritetit me organizatat apo organizmat e huaja ne lidhje me mundesine per te prezantuar projekte per tu 
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financuar me donacione te huaja.  
4. Zgjerimi i rrjetit te bashkepunimit ne projekte me qellim zgjerimin e mundesive te financimit per projekt idete e prezantuara 
nga Bashkia Shkoder.  
5. Riorganizim i komunikimit brenda institucionit dhe koordinim i veprimtarive ne fushen e marredhenieve nderkombetare qe 
kane drejtorite dhe sektoret e ndryshme brenda Bashkise. 
 
b) Rezultatet e pritshme 
1. Me shume marreveshje binjakezimi te nenshkruara mes Bashkise Shkoder dhe qyteteve te rajonit dhe me gjere qe perbejne 
interes strategjik.  
2. Pjesemarrje me aktive e Bashkise Shkoder ne rrjete partneriteti me qellim rritjen e aftesise perthithese per financimet e 
huaja.  
3. Aktiviteti ne fushen e marredhenieve me jashte i Bashkise i koordinuar sipas VKM 734. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt 
3. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse 
4. Drejtoria e Financës 

 Bashkia  Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura 

            
          Shpenzimet për cdo aktivitet 

   Total 
 (000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative transfert
e 

A.1 
Pagat dhe sigurimet për 4 punonjës  per vitin 
2016  2 766   

A.2 
Kontributi për sigurime shoqërore dhe 
shëndetesore   462   

 
TOTALI 
 

3 228 3 228 
 

 
 
 

f) Periudha e zbatimit 
  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Koordinimit të Projekteve 
 

                                           

e) Shpenzimet e llogaritura 

            
          Shpenzimet për cdo aktivitet 

   Total 
 (000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative transferte 

A.1 Paga dhe shtesat mbi paga  175 515   
A.2 Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetesore   28 295  360 
 
TOTALI 
 

204 170 203 810 
 

360 

f) Periudha e zbatimit 
  
Gjatë vitit 2016 
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Nr.2 

Projekti: P1.F1.O1.A2 

Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të 
përmbushjes  së misionit, qëllimeve dhe objektivave të 
Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj 
qytetarëve. 

Llojet e programit: Administrim,Menaxhim,Planikim   

 

Funksioni: Administrata Vendore 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 
Me zbatimin e Reformës Territoriale, zgjerimin e territorit të Bashkisë Shkodër, ndryshimin e detyrave dhe funksioneve të 
pushtetit vendor, struktura organizative e institucionit tonë ka pësuar ndryshime. Përshkak të këtyre ndryshimeve, një ndër 
detyrat më të rëndësishme të programit Adminsitrim, Menaxhim dhe Planifikim është plotësimi i strukturës organizative me staf 
kualitativ dhe përmbushës i detyrave dhe funksioneve përkatëse të çdo pozicioni të lirë pune. Këto rekrutime realizohen 
përmes procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, kategorinë ekzekutive 
të pranimit në shërbimin civil. Kjo procedurë realiuzohet përmes konkursit të hapur në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 "Për 
nëpunësin civil", i ndryshuar, VKM Nr. 242, datë 18/03/2015, VKM Nr. 243, datë 18/03/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, 
periudhën e provës dhe emërimin në katëgorinë egzekutive”. 
Kjo proçedurë konkurimi zhvillohet në disa etapa, përfshirë ngritjen e Komisioneve të pranimit. Anëtarë të këtij komisioni, nga të 
cilët disa prej tyre janë ekspertë të jashtëm, të  cilët në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, paguhen 
në vlerën 10.000 lekë për çdo proçedurë konkurimi. Fondi për mbulimin e shpenzimeve të anëtarëve të KPP –së përballohen 
nga buxheti i Bashkisë Shkodër bazuar në planin  vjetor të nevojës për rekrutime. 

ii. Synimi i projektit 

Të përmirësojmë qeverisjen locale,  nëpërmjet përdorimit efektiv të burimeve njerzore.  
Rekrutimi i Administratës Vendore në mënyrë transparente, me profesionalizëm dhe në kohë, në bazë të meritave, aftësive 
profesionale, pavarësisë dhe integritetit, vazhdimësisë së karrierës, përgjegjësisë dhe korrektesës në zbatimin e ligjeve në fuqi 
duke garantuar plotësimin e standarteve në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil". 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Hartimi i planit vjetor  për rekrutim, lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë (sipas VKM Nr. 108, datë 26.2.2014” Për planin 
vjetor të pranimit në shërbimin civil njësitë e qeverisjes vendore publikojnë vendimet për miratimin e planeve vjetore të 
punësimit në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqet e tyre zyrtare dhe në stendat për njoftime publike të 
institucionit. 

2. Përcaktimi i shpenzimeve për pagesën e ekspertëve të jashtëm në lidhje  me procedurat (ekspertët zgjidhen nga 
pedagogët e universiteteve apo institucioneve të tjera të arsimit të lartë, ekspertët e licencuar të fushave të ndryshme apo 
ekspertët që vijnë nga profesionet e rregulluara, me mbi 5 vjet ekperiencë  pune)  

3. Hartimi i dokumentacionit përkatës 
4. Ngritja e Komisioneve te Pranimit sipas rasteve 
5. Publikimi në Portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në stendat e informimit të publikut dhe në faqen zyrtare të  

internetit të Bashkisë Shkodër 
6. Zhvillimi i procedurave të testimit 

7. Emërimet 
b) Rezultatet e pritshme 

Rekrutim dhe emërim i punonjësve në zbatimin të ligjeve në fuqi duke garantuar plotësimin e standarteve në zbatim të Ligjit Nr. 
152/2013 "Për nëpunësin civil". 

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

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  Bashkia  Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  Totali 
(000/lek) 

Nga kjo : 
Paga.sigurime Operative Kapitale 

A.1 

Hartimi i planit vjetor  për rekrutim, lëvizjes paralele dhe 
ngritjes në detyrë (sipas VKM Nr. 108, datë 26.2.2014” 
Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil njësitë e 
qeverisjes vendore publikojnë vendimet për miratimin e 
planeve vjetore të punësimit në portalin “Shërbimi 
Kombëtar i Punësimit”, në faqet e tyre zyrtare dhe në 
stendat për njoftime publike të institucionit. 

800  800 

 

A.2 Përcaktimi i shpenzimeve për pagesën e ekspertëve të 
jashtëm në lidhje  me procedurat (ekspertët zgjidhen nga   
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pedagogët e universiteteve apo institucioneve të tjera të 
arsimit të lartë, ekspertët e licencuar të fushave të 
ndryshme apo ekspertët që vijnë nga profesionet e 
rregulluara, me mbi 5 vjet ekperiencë  pune)  

A.3 Hartimi i dokumentacionit përkatës   

A.4 Ngritja e Komisioneve te Pranimit sipas rasteve   

A.5 
Publikimi në Portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në 
stendat e informimit të publikut dhe në faqen zyrtare të  
internetit të Bashkisë Shkodër   

A.6 Zhvillimi i procedurave te testimit   

A.7 Emërimet   
TOTALI 800  800  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g)Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 
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Nr.3 

Projekti: P1.F1.O1.A3 

Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së 
Shkodrës  

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

1. Nëpunësi civil u nënshtrohet veprimtarive të detyrueshme, të përgjithshme dhe të veçanta të trajnimit në ASPA, sipas 
VKM nr.138, datë 12.03.2014  “Për rregullat e organizimit në rastet : 

a. gjatë periudhës së provës në detyrë 
b. me urdhër të drejtpërdrejtë të eprorit, kur shihet e nevojshme për formimin e nëpunësit civil, bazuar në 

vlerësimin e rezultateve në punë; 
c. për programe trajnimi të përcaktuara nga DAP-i, në përputhje me politikat e përgjithshme të trajnimit, për të 

paktën 60 (gjashtëdhjetë) orë trajnimi në vit, për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm dhe të lartë drejtues; 
d. për programet e formimit profesional për çdo hap të pagës; 
e. për përshtatje profesionale, në rastet e ndryshimit të kërkesave të vendit të punës. 

2. Nëpunësi civil mund të trajnohet jashtë vendit, në kuadrin e përgjithshëm të programeve të trajnimit, të organizuara nga 
institucioni në përputhje me programet e përgjithshme të trajnimit, për një periudhë për jo më shumë se 1 muaj. 

3. Nëpunësi civil mund të kryejë trajnime në institucione të tjera trajnuese përveç ASPA-s, deri në 1 muaj, me inisiativën e tij, 
por për detyrën që ai kryen, me propozimin e përbashkët të eprorit e të drejtuesit të njësisë së menaxhimit të burimeve 
njerëzore të institucionit dhe me miratimin e titullarit të institucionit. 

4. Programet duhet të përfshijnë trajnime mbi hartimin e strategjive dhe zbatimin e sistemit të planifikimit të integruar; mbi 
menaxhimin e financave publike dhe PBA-së; mbi etikën në administratën publike dhe antikorrupsionin, dhe më kryesorja, 
mënyra e funksionimit të pushtetit vendor. 

ii. Synimi i trajnimit sjell përshtatje profesionale të nëpunësit me pozicionin. 

Të përmirësojmë qeverisjen locale,  nëpërmjet përdorimit efektiv të burimeve njerzore.  

Ngritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore (planifikuese dhe menaxhuese) nëpërmjet trajnimit të punonjësve në përputhje me 
ligjin në fuqi. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Analiza, vlerësimi dhe identifikimi i nevojave për trajnim të nëpunësve të Bashkisë Shkodër. 
2. Nënshkrimi i marrëveshjes me ASPA-n për zhvillimin e trajnimeve të stafit të ri dhe ekzistues të bashkisë dhe të niveleve 

të tjera të vendimmarrjes në varësi të saj.  
3. Vlerësimi i rezultateve në punë pas verifikimit të realizimit të përgjithshëm të objektivave të përcaktuara në fillim të 

periudhës së vlerësimit, si edhe i aftësive të nëpunësit në kryerjen e detyrave. 
4. Identifikimi i nevojave  pas testimit, në bazë të VKM nr.1037 date 16.12.2015 “Për procedurat e vlerësimit të nëpunësve 

civilë për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë”. 
b) Rezultatet e pritshme  

Ngritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore në funksion të rritjes së vazhdueshme profesionale  për përmbushjen e 
detyrimeve dhe funksioneve. 

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

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështete  Bashkia e  Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  

Totali 

ooo/lek 

Nga kjo : 

Paga.siguri
me Operative Kapitale 

A.1 
Analiza, vlerësimi dhe identifikimi i 
nevojave për trajnim të nëpunësve 
të Bashkisë Shkodër. 

400 
 

400 
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A.2 

Nënshkrimi i marrëveshjes me 
ASPA-n për zhvillimin e trajnimeve 
të stafit të ri dhe ekzistues të 
bashkisë dhe të niveleve të tjera të 
vendimmarrjes në varësi të saj. 

  

A.3 

Vlerësimi i rezultateve në punë pas 
verifikimit të realizimit të 
përgjithshëm të objektivave të 
përcaktuara në fillim të periudhës 
së vlerësimit, si edhe i aftësive të 
nëpunësit në kryerjen e detyrave. 

  

A.4 Identifikimi i nevojave  pas testimit, 
në bazë të VKM nr.1037 date 
16.12.2015 “Për procedurat e 
vlerësimit të nëpunësve civilë për 
përfitimin dhe përditësimin e 
njohurive shtesë”. 

  

TOTALI 400 
 

400  

f) Periudha e zbatimit  

Gjatë gjithë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  
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Nr. 4 
 

Projekti: P1.F1.O2.A1 
Mbështetja dhe ofrimi i 
shërbimeve bazë për 
funksionimin administratës së 
Bashkisë së Shkodrës 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata 

Ndër funksionet e Administratës Vendore në programin e saj për Administrim, Menaxhim dhe Planifikim, parashikimi i 
shpenzimeve për shërbimet e nevojshme, zë një vend të rëndësishëm. Këto shërbime janë shumë të rëndësishme në mirë 
funksionimin dhe kryerjen e detyrave të përditshme të  administratës vendore si më poshtë vijon: 

 Bashkia Shkodër (bashkia qendër) deri në përfundim të vitit 2015 ka patur një marrëdhëni shumë korrekte me 
Ndërmarrjen Ujësjellës - Kanalizime të qytetit si në furnizim me ujë, po ashtu edhe në pagesa detyrimesh. Por me hyrjen 
në fuqi të Reformës Territoriale dhe zgjerimit të territorit për administrim, menaxhim dhe planifikim, institucionit tonë i 
shtohet përgjegjësia e furnizimit me ujë të ish-komunave, sot Njësitë Administrative. Aktualisht disa Njësi Administrative 
furnizohen nga Ndërmarrja Ujësjellës – Kanalizime e fshatit, por ka edhe disa të tjera që nuk furnizohen me ujë pasi ju 
mungon lidhja për furnizim. Furnizimi i të gjithë territorit të Bashkisë Shkodër është një ndër nismat më urgjente që 
bashkia do të ndërmarrë gjatë vitit 2016. Do të bëhet rishikimi i të gjitha kontratave egzistuese për njësitë dhe objeketet që 
janë konstatuar probleme në furnizimin me ujë, si dhe do të lidhen kontrata te reja në rastet kur të jetë e nevojshme. Për 
Njësitë Administrative dhe 5 Rajonet do të bëhet kolaudimi i matësave të ujit dhe rakordimi sistematik me Ndërmarrjen e 
Ujësjellës-Kanalizime në mënyrë që të përftohet një shërbim furnizimi korrekt. 

 Gjithashtu Bashkia Shkodër (bashkia qendër) deri në përfundim të vitit 2015 ka patur një marrëdhënie shumë korrekte si 
në furnizim me energji elektrike, ashtu edhe ne likujdim të faturave të energjisë elektrike me OSSHE. Ndërkohë që për 
Njësitë e reja Adminsitrative është e nevojshme që të rishikohen kontratat dhe nëse do të jetë e nevojshme të lidhen 
kontrata të reja, të bëhet kolaudimi i matësave dhe rakordimi sistematik me OSSHE. Zgjerimi i territorit të Bashkisë 
Shkodër do të ketë influencë në rritjen e shpenzimeve për shërbimin e furnizimit me energji elektrike pasi ndryshimet e 
strukturës organizative dhe të funksioneve do të shoqerohet me shtesa në pëersonel e rrjedhimisht me pajisje elektrike, 
informatike,etj. shtesë sipas nevojës së pozicioneve të punës. 

 Burimi për ngrohje i ambjenteve të godinave, ku administrata vendor ushtron detyrat dhe funksionet e saj të përditshme, 
është dy llojesh: me energji elektrike dhe me gaz të lëngshëm. Disa ambjente marrin ngrohjen përmes kondicionerëve 
dhe disa të tjera e marrin atë përmes aparateve ngrohës me gaz të lengshëm. Aktualisht një pjesë e këtyre ambjenteve, 
rreth 60 zyra të punës në Njësitë Administrative si Bërdicë, Gur i Zi, Pult, Postrribë dhe Rrethina vazhdojnë të marrin 
ngrohjen me gaz të lëngshëm dhe si rrjedhojë e kemi të domosdoshme parashikimin e këtij shërbimi për vitin 2016. 

 Shërbimet postare mbeten një mjet komunikimi i domosdoshëm i Bashkisë Shkodërpër tu parashikuar për vitin 2016. Ky 
shërbim mundëson dërgimin e dokumentacionit zyrtar të Bashkisë Shkodër si domosdoshmëri e ushtrimin të funksioneve 
administrative.  
Në këto shërbime përveç pagesës së shërbimeve telegrafike e postare zyrtare do të sigurohet edhe kompensimi për 
pagesë komisioni i shtesës së kempit të invalidëve të punës dhe familjeve përfituese të ndihmës ekonomike në bashkinë 
Qendër dhe në Njësitë Administrative sipas shpërndarjes: 

o Pagesa për familjet përfituese të Ndihmës Ekonomike (2300 familje) 
o Pagesa për invalidëd e punës në qytet (2300 familje) 
o Pagesa për invalidëd e punës në Njësitë Administrative (180 familje) 
o Pagesa për personat PAK në Njësitë Administrative (1250 persona) 

 Sigurimi i shërbimeve të komunikimeve zyrtare përmes telefonisë fikse dhe celulare për nivelin e lartë drejtues të Bashkisë 
Shkodër (Kryetar, N/Kryetar, Shefi i Kabinetit, Këshilltarë, Drejtoritë, Njësitë Administrative) janë domosdoshmëri në 
ushtrimin e funksioneve dhe detyrave të administratës vendore. Kjo formë e komunikimit është zyrtrare dhe është detyrim 
ligjor që bashkia duhet të përmbushë bazuar në VKM Nr.864, datë 23.07.2010 “Për pajisjen me numër telefoni celular të 
personave juridikë, publikë”. 

 Një formë tjetër komunikimi është edhe shpallja dhe publikimi i njoftimeve zyrtare në media. Media konsiderohet një kanal 
komunikimi shumë i rëndësishëm për njoftimin zyrtar të qytetarëve, bizneseve, institucionevë të tjera, etj., për shpallje 
vendesh të lira pune, për urime me raste festash te ndryshme kombëtare e fetare, për publikime të ngjarjeve, aktiviteteve 
kulturore e sportive, programeve dhe nismave të ndryshme të ndërmarra nga Bashkia Shkodër. Ky shërbim është i 
domosdoshëm për komunikim i cili rrit transparencën, cilësinë dhe korrektësinë ndaj bashkëqytetarëve të Shkodrës. Ky 
shërbim, gjithashtu, shoqërohet me printime të ndryshme dokumentacionesh, ftesash, banerash, apo publikimesh të tjera 
në varësi të subjektit për shpallje.  

 Administrimi, menaxhimi dhe planifikimi përfshin edhe shërbime të tjera të nevojshme siç janë:  

o Abonimi vjetor satelitor i nevojshëm për këshillimin dhe marrëdhëniët me publikun 
o Tarifa parkimi për automjetet në shërbim të administratës të nevojshme për t’u shpenzuar në rastet e parkimit te 

tyre ne qytete te tjera, kur ka udhëtime të adminsitratës vendore për arsye pune jashtë qytetit të Shkodrës 
o Larje të automjeteve në dispozicion për lëvizjen e administratës vendore  
o Larje të tapetave të godinave të adminsitratës vendore të Bashkisë Shkodër me qëllim përmbushjen e kushteve 
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higjeno-sanitare të institucionit 
o Shpenzime të tjera për buqeta dhe kurora me lule të nevojshme për raste të ndryshme festash, ngjarjesh 

ceremoniale, datash përkujtimore, raste mortore, etj. për figura të njohura të artit, kulturës, sportit, arsimit, 
politikës së qytetit, etj. 

 Çdo vit në Baskinë Shkodër kryhet sistematikisht rimbushja e fikëseve të zjarrit në përmbushe të masave të sigurisë 
kundër zjarrit. Kjo realizohet në përmbushje të specifikimeve teknike të nevojshme si: rimbushme me anhidrid karbonik 
CO2, me valvol me pulsant dispozitiv sigurie. Gjithashtu këtë vit do të bëhet zevendësimi i të gjitha fikëseve të zjarrit të 
cilave i ka mbaruar afati i garancisë së përdorimit, dhe ato që kanë probleme teknike në bashkinë qendër dhe në njësitë 
administrative. 

 Aktivitetet kulturore dhe festat të cilat organizohen nga bashkia Shkodër dhe festohen në qytetitn e Shkodrës shpesh herë 
në përmbyllje te tyre shoqerohen edhe me hedhje të fishekzjarreve. Ky është një sherbim tjetër, i cili është realizuar nga 
bashkia qendër çdo vit. Por me zgjerimin e territorit të bashkisë në njësitë administrative të reja, festat dhe aktivitetet 
gjithashtu do të shtohen të. Në këto kushte, ky zë shërbimi do të jetë i domosdoshëm dhe me një vlerë më të lartë 
shpenzimi, por i nevojshëm për mbarëvajtjen e aktiviteteve dhe festave sipas parshikimeve të bëra paraprakisht nga 
drejtoritë përgjegjëse. 
 

ii. Synimi i projektit 

Të krijohen kushte normale pune për administratën në funksion të rritjes së performancës së saj në ofrimin e shërbimit ndaj 
qytetarit.  

Sigurimi i shërbimeve bazë (ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, komunikim telefonik, etj.) për përmbushje të 
kushteve fizike normale për administratën vendore gjatë kryerjes së funksioneve dhe detyrave të tyre të përditshme. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 
1. Rishikim i kontratave të ujit dhe energjisë elektirke si dhe lidhja e kontratave te reja për këto shërbime me Ujësjellës-

Kanalizime Shkodër dhe OSHEE Shkodër. 
1.1 Marrja dhe vlerësimi i kërkesave për këto shërbime nga të gjitha drejtoritë dhe njësitë administrative të Bashkisë 

Shkodër. 
1.2 Pergatitja e preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse për të filluar procedurat për prokurim për secilin shërbim 

të nevojshëm. 
2. Ndjekja dhe monitorimi i ofrimit të shërbimeve sipas specifikimeve të përcaktuara paraprakisht. 

2.1 Furnizim me ujë i Bashkisë Qendër dhe Njësive Administrative   
2.2 Furnizim me energji elektrike i Bashkisë Qendër dhe Njësive Administrative   
2.3 Furnizimi me gaz të lëngshëm për ngrohje 
2.4 Shërbime postare 
2.5 Shërbime telefonie celulare 
2.6 Shërbime telefonie fikse 
2.7 Shërbime të printimit dhe publikimit në media 
2.8 Larje tapeta, automjete, etj. 
2.9 Tarifë parking 
2.10 Abonim satelitor 
2.11 Shpenzime të tjera (buqeta, kurora, lule) 
2.12 Rimbushje fikëse zjarri 
2.13 Blerje Fishekzjarre 

b) Rezultatet e pritshme  

Furnizim me ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, telefonik fiks dhe celular, publikme në media dhe printime, 
pagesë tarifash parkingu dhe abonimi satelitor dhe sigurimin e shërbimeve të tjera të domosdoshme duke klrijuar kushte fizike 
optimale në punë për administratën vendore që ofron shërbimin dhe qytetarin, vizitorin, biznesin, etj. qe merr shërbimin pranë 
ambjenteve të godinave të bashkisë Shkodër. 

c) Aktorët e mundshëm 
1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse 

d) Kontributet e mundshme në projekt 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  Totali(000/le
k) 

Nga kjo : 
Paga.siguri
me 

Operative Kapitale 

A.1 
Procedurat er rishikmimit të kontratave 
dhe lidhja e kontratave të reja për 
shërbimet e mësipërme    

 

A.2 
Ndjekja dhe monitorimi i ofrimit të 
shërbimeve sipas specifikimeve të 
përcaktuara paraprakisht    

 

 A.2.1 
Furnizim me ujë i Bashkisë Qendër dhe 
Njësive Administrative   800  800  
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A.2.2 
Furnizim me energji elektrike i Bashkisë 
Qendër dhe Njësive Administrative   5 000  5 000  

A.2.3 Furnizimi me gaz të lëngshëm për ngrohje 720  720  
A.2.4 Shërbime postare 2,900  2,900  
A.2.5 Shërbime telefonie celulare 120  120  
A.2.6 Shërbime telefonie fikse 500  500  
A.2.7 

Shërbime të printimit dhe publikimit në 
media 500  500  

A.2.8 Larje tapeta, automjete, etj. 100  100  
A.2.9 Tarifë parkingu 20  20  
A.2.10 Abonim satelitor 42  42  
A.2.11 Shpenzime të tjera (buqeta, kurora, lule) 103  103  
A.2.12 Rimbushje fikëse zjarri 320  320  
A.2.13 Blerje Fishekzjarre 350  350  

TOTALI 11 475  11 475  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 
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Nr.5 
Projekti: P1.F1.O2.A2 
Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për 
Administratën e Bashkisë së Shkodrës 

Llojet e programit:  P1.    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Ndarja e re territoriale – administrative ka krijuar njësinë e madhe të qeverisjes vendore për Bashkinë Shkodër ku në përbërje 
të saj ka disa njësi administrative. Aktualisht sasia e materialeve të kancelarise dhe shtypshkrimet nuk përmbushin nevojat e 
Bashkisë së Qytetit Shkodër dhe Njësive Administrative në përbërje të saj. Mungesa në materiale sjell pasoja të rënda në 
përmbushjen e detyrave.  Si pasojë e rritjes së kapaciteteve, rritjes së numrit të personelit dhe shtimivolumit  të punës, kërkohet 
një shtesë në sigurimin e materialeve të domosdoshme për kryerjen dhe ofrimin e shërbimeve. Rritja e  kërkesës për materiale 
të kancelarise dhe blerjeve të dokumentacionit (shtypshkrime), është domosdoshmeri per mbarvajtjen e punës për Bashkine e 
Re Shkodër.  
 

ii. Synimi i projektit  

 
Të rritet performanca në punë e administratës së bashkisë.Sigurimi dhe furnizimi vazhdueshëm me  kancelari, letër dhe bojëra 
për printera e fotokopje dhe shtypshkrime, që t’iu mundësojë punonjësve  përmbushjen e detyrave dhe  objektivave. 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 
1. Identifikimi i kërkesës për  materiale  
2. Vlerësimi i kërkesave në përputhje me kapacitetet 
3. Zbatimi proceduarve tenderuese 

3.1 Blerje kancelarie leter, bojë printeri dhe fotokopje 
3.2 Blerje dokumentacione (shtypshkrime) 

4. Marrja në dorëzim dhe magazinimi i materialeve 
5. Shpërndarja sipas planit të aktiviteteve të projektit 
6. Sigurimi dhe furnizimi sipas kërkesave 

 
b) Rezultatet e pritshme  
 Përmirësimi kushteve të punës dhe  përmbushja e detyrave në kohë për administratën  e Bashkisë ashtu dhe për Njësitë 

Administrative, 
 Rritja  e eficensës dhe efektivitetit në punë nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë siç është furnizimi vazhdueshëm me  

kancelari, letër dhe bojë për printera e fotokopje, dhe shtypshkrime për punonjësit.  
 Rritjen e performancës dhe përmirsimin e punës në shërbimit të komunitetit. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt 
 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të Informacionit 
 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë)  

 Nga kjo:  

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Identifikimi i kërkesës për  materiale  
 

 
  

A.2 Vlerësimi i kërkesave në përputhje me 
kapacitetet 

 
 

  

A.3 Zbatimi proceduarve tenderuese 
 

 
  

 

A.3.1 Blerje kancelarie letër, bojë printeri dhe 
fotokopje 6 000  6 000 

 

A.3.2 Blerje dokumentacione (shtypshkrime)   120    120 
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A.4 
Marrja në dorëzim dhe magazinimi i 
materialeve     

A.5 
Shpërndarja sipas planit të aktiviteteve të 
projektit     

A.6 Sigurimi dhe furnizimi sipas kërkesave     
TOTALI 6 120  6 120  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të Informacionit 
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Nr.6 

Projekti:P1.F1.O2.A3 

Shërbim higjeno-sanitar për Administratën e 
Bashkisë së Shkodrës 

Llojet e programit:  P1 Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1 Administrata Vendore 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 
i. Situata 

Me zgjerimin e territorit të Bashkisë Shkodër, shtimin e detyrave funksionale dhe përgjegjësive të saj, sigurimin e ambjenteve të 
reja, rritet edhe kërkesa për rritjen e materialeve të pastrimit për të arritur në  një standart të unifikuar të pastërtisë.  
Që të punosh në mënyrë eficiente dhe me profesionalizëm në zyrë duhet të kesh ambjentet e pastërta, të rregullta dhe që 
pasqyrojnë dhe ofrojnë kushte sipas standarteve për mbarvajtjen normale të punës. Për këte qëllim do krijohen mjedise pune të 
pershtatshem ku nivelipastertisë të përmbushë standartet  higjeno-sanitare në ambjentet e godinave  të Bashkise së Qytetit 
Shkodër dhe në Njësive Administrative në përbërje të saj. 

ii. Synimi i projektit 

Të sigurohent kushte të ambjenteve sipas standarteve higjeno – sanitare  në funksion të një  performance të standarteve sa më  
të larta për përmirësimin e kushteve të punës. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
1. Identifikimi kërkesës  për materiale . 
2. Zbatimi procedurave tenderuese  sipas ligjit të prokurimit publik 
3. Realizimi procesit 
4. Sigurimi furnizimit dhe shpërndarjes sipas nevojave. 

b) Rezultatet e pritshme 

Pastrim  dhe mirëmbajtje higjenike e ambjenteve  të punës  
Krijimin e kushteve bashkëkohore me standarte  nëpërmjet sigurimit të ambjenteve të përshtatshme, të pastra dhe me mjetet e 
nevojshme  
Përmirësimi kushteve të punës për punëtoret e pastrimit, nëpërmjet sigurimit të vazhdueshëm me materialet bazë të pastrimit  
Rritja e performancës së shërbimitt në punën e stafit. 
c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme ne projekt  

1. Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 

 Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo:  

Paga, sig operative kapitale 

A.1/2 Procedurat administrative     

A.3 Blerje materiale pastrimi 120  120  

A.4 Shpërndarja sipas kërkesave     
TOTALI 120 

 
120  

f) Periudha e zbatimit 

Gjatë vitit 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
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Nr.7 
Projekti: P1.F1.O2.A4 
Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale 
hidraulike, elektrike, dhe paisje të tjera shtesë) 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Krijimi i Bashkisë së re Shkodër, bazuar ligjit nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes 
vendore në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 510 datë 10.06.2015, “Për miratimin e 
procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave 
dhe çdo dokumenti zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”, ka shtuar 
numrin e aseteve, objekteve e  materialeve që janë nën administrimin e saj. 
Sistemet hidraulike dhe elektrike të Godinës së Bashkisë së Qytetit Shkodër dhe objekteve të njësisë administrative në varësi 
te saj janë në gjëndje të amortizuar dhe kanë nevoje për ndërhyrje.  
Nisur nga fakti që këto sisteme (hidraulike, elektrike dhe pajisje shtesë) kanë degraduar me kalimin e viteve, situata aktuale 
është jo e mire dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme. Gjithashtu njësite e reja administrative kanë mungese te 
konsiderueshme të materialeve shtesë (reflektore gazi, bombola gazi, brava) etj dhe kërkohet shtimisasisë së tyre. 
Kjo situate ka shkaktuar probleme dhe pasojat kanë ndikuar negativisht në ushtrimin e detyrës dhe procesit normal të punës.  

ii. Synim i projektit  

Të përmirësohet  qeverisja lokale në funksion të ofrimit të shërbimeve sipas standarteve të parashikuara, ndaj komunitetit 
Të rritet siguria dhe të përmirësohen kushtet e punës nëpërmjet mirëmbajtjes dhe mbajtjes nën kontrpll të sistemeve elektrike, 
hidraulike dhe pajisjeve të tjera shtesë në shërbim të rritjes së eficences dhe standarteve të synuara. 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Analiza e kërkesës për materiale  
2. Vlerësimi i kërkesave në përputhje me kapacitetet 
3. Zbatimi i proceduarve tenderuese 
4. Marrja në dorëzim dhe magazinimimaterialeve 
5. Shpërndarja sipas planit të aktiviteteve të projektit 
6. Kontrolli, riparimi dhe zëvendesimi vazhdueshem i paisjeve, materialeve elektrike, hidraulike dhe materialeve të tjera 

mbështetëse 

b) Rezultatet e pritshme 

Përmirësimi dhe funksionimi sipas standarteve të kërkuara të sistemeve elektrike, hidraulike dhe materialeve shtesë. 
Krijimi kushteve optimale për ushtrimin e kompetencave të Bashkisë Shkodër dhe Njësive Administrative. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse / Sektori i 
Shërbimeve Mbështetëse  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 
 

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek)  

 Nga kjo:  

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Analiza e kërkesës për materiale      

A.2 Vlerësimi i kërkesave në përputhje me 
kapacitetet     

A.3 Zbatimi i proceduarve tenderuese     

A.4 Marrja në dorëzim dhe magazinimimaterialeve      

 

A.4.1 Pajisje hidraulike 93  93  

A.4.2 Pajisje elektrike 432  432  

A.4.3 Pajisje të tjera 402  402  

TOTALI 927  927  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
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Nr. 8 
 

Projekti:  P1.F1.O2.A5 
Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për 
funksionimin e administratës së Bashkisë së 
Shkodrës 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata 

Tashmë Bashkia Shkodër ka në menaxhimin e saj një territor shumë më të madh për shkak të zgjerimit të shtrirjes sipas 
Reformës Territoriale. Një ndër funksionet kryesore të saj do të jenë administrimi, menaxhimi, planifikimi dhe kontrolli i të gjithë 
ketij territori te ri e të gjerë. Për të ushtruar këto funksione është i domosdoshëm përdorimi i automjeteve të kaluara në inventar 
të Bashkisë Shkodër në zbatim të VKM Nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave 
dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në 
Njësitë e Qeverisjes Vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”. Të gjithë automjetet e Bashkisë Qendër si 
dhe ato të ish-komunave, sot Njësitë Administrative, të cilat i janë transferuar sipas VKM të sipërcituar tashmë janë të 
mundshme për t’u përdorur. Megjithatë duhet përmendur fakti se disa prej tyre janë shume të amortizuara dhe kanë nevojë për 
sherbime mirmbajtje gjatë vitit që të jenë në gjendje pune dhe t’u shërbejne administratës vendore. Për këtë arsye do të ngrihet 
një komision i cili do të verifikojë gjendjen teknike të këtyre mjeteve të transportit dhe do të vendosë se cilat prej tyre janë 
akoma të vlefshme për riparim e mbajtje në gjendje pune. Megjithatë është i domosdoshëm parashikimi dhe zbatimi i shërbimit 
të furnizimit me karburant gjatë gjithë vitit i mjeteve të transportit në inventar dhe në përdorim të institucionit tonë. 

ii. Synimi i projektit 

Të sigurohet furnizimi sistematik me karburant i mjeteve të transporti në përdorim për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të 
përditshme të administratës vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Ngritja e komisionit të vlerësimit të gjendjes teknike të mjeteve të transportit dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të 
riparohen dhe të kthehen në gjendje pune, si dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të nxirren jashtë përdorimit 

2. Analizimi dhe verifikimi i kërkesave dhe nevojave për furnizim me karburant i të gjithë automjeteve gjatë gjithë vitit 
3. Përgatitja e preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse të nevojshme për prokurim të këtij shërbimi 
4. Monitorimi dhe i ofrimit të shërbimit sipas specifikimeve të paracaktuara. 

b) Rezultatet e pritshme  

Furnizim sistematik me karburant i mjeteve të transporti në përdorim për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të 
administratës vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave. 

c) Aktorët e mundshëm 
 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 

d) Kontributet e mundshme në projekt 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  Totali(000/lek) 
Nga kjo : 
Paga.sigurim
e 

Operative Kapitale 

A.1,2,3 Procedura administrative     

A.4 Prokurimi i shërbimit për blerje karburanti sipas 
specifikimeve teknike, dhe zbatimi i tij. 2 880  2 880  

TOTALI 2 880  2 880  

f) Periudha e zbatimit 
    Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 
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Nr. 9 

Projekti   P1.F1.O2.A6 
 
Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të mirëmbajtjes së 
mjeteve të transportit për administratën e Bashkisë së 
Shkodrës 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Ndër funksionet kryesore të bashkisë janë administrimi dhe kontrolliterritorit të saj. Për këtë arsye është e domosdoshme 
monitorimizbatimit të projekteve dhe mbikqyrjes së shërbimeve. Shërbime këto të cilat kryhen nëpërmjet automjeteve që 
disponon bashkia dhe Njësitë Administrative të saj. Nga grupet e punës të ngritura për evidentimin dhe inventarizimin e këtyre 
automjeteve në të gjitha Njësitë Administrative  një nrkonsiderueshëmkëtyre automjeteve si pasojë e amortizimit nuk janë në 
gjendje të mirë pune. Kapaciteti dhe gjendja teknike e automjeteve në dispoziocion nuk mbulon nevojat që ka sot 
territoriribashkisë Shkodër. Për këtë nevojitet  mbajtja në gjendje pune  në çdo kohëautomjeteve dhe  evidentiminevojave për 
riparimin e tyre.  

ii. Synimi i projektit 

Të rritet performanca e administratës së bashkisë  

iii. Aktivitetet kryesoret e projektit  
1. Identifikimi nevojës për pjesë këmbimi për automjetet e Bashkisë Shkodër 
2. Përgatitja e dokumentacionit për prokurim në zbatim të ligjit 
3. Zbatimi procesit 
4. Realizimi dhe Monitorimi 

b) Rezultatet e pritshme 

Eficenca dhe përmirësimi shërbimimeve sipas standarteve në funksion të administratës. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 
kontribuoje për këtë projekt, financiarisht etj.) 

1. Drejtoria Studimeve Planifikimit, Koordinimit dhe  Monitorimit 
të Investimeve 

2. Drejtoria e shërbimeve dhe infrastrukturës 
3. Drejtoria e Burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse 
4. Gjithë struktura e varësisë  
5. Njësive Administrative 

 Bashkia ee Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek)  

 Nga kjo:  

Paga, sig operative kapitale 

 A.1 Identifikimi i nevojave     

A.2 Përgatitje e procedurave të prokurimit     

A.3 Blerje pjesë këmbimi për automjete   250  

A.4 Realizimi e monitorimi     

TOTALI 250  250  

f) Periudha e zbatimit 

   Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

1. Drejtoria Studimeve Planifikimit, Koordinimit dhe  Monitorimit të 
Investimeve 

2. Drejtoria e shërbimeve dhe infrastrukturës 
3. Drejtoria e Burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse 
4. Gjithë struktura e varësisë  
5. Njësive Administrative 
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Nr.10 

Projekti : P1.F1.O2.A7 

Likuidim  taksa  qarkullimi, detyrime te trasheguara 

nga ish komunat ndër vite 

Llojet e programit:  P1    
Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1  Administrata 
Vendore  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Me ligjin nr. 115/2014 datë 31.7.2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e 
Shqipërisë” disa njësi të qeverisjes vendore të qarkut Shkodër, ish komuna Postribë, Pult, Shosh, Shalë, Gur i Zi, Berdicë, Ana 
Malit, Velipojë, Dajç, Rrethina, janë të përfshira në Bashkinë e Shkodrës. 
Bashkia e re trashëgon të gjitha të drejtat dhe detyrimet që kanë patur ish njesitë vendore, ku  përfshihen pagat dhe sigurimet 
shoqërore për të gjithë punonjësit e ish njësive, të cilët automatikisht transferohen në Bashkinë e re, në zbatim të VKM nr 510, 
datë 10.6.2015 “ Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara 
dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga 
riorganizimi administrativo-territorial” 
Në kuadrin e këtij transferimi, të gjitha mjetet e transportit në pronesi të ish komunave, kanë kaluar në pronësi të 
BashkisësëShkodrës. 
Automatikisht me transferimin e tyre, janë transferuar edhe të gjitha detyrimet që këto ish komuna kanë patur në lidhje me këto 
mjete transporti. Bashkia Shkodër me shkresën nr 12345, datë 30.12.2015, i është drejtuar Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të 
Transportit Rrugor Shkodër, për nxjerrjen e të dhënave dhe shumave të sakta që këto ish komuna i detyrohen në lidhje me 
taksat e qarkullimit për automjetet në pronësi. 
Me shkresën nr 13, datë 14.01.2016, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Shkodër, ka sjellë listën e të gjitha 
detyrimeve sipas targave të makinave, viteve të detyrimit dhe komunave përkatëse. 
 
 

PASQYRA E DETYRIMEVE 

Nr Ish Komuna Makina tip Targa  Vite pa 
paguar 

Shuma 
leke 

1 Postribë Mitsubishi SH6208D 4 120800 

2 Postribë Kamion Mercedes Benz SH4127C 5 187500 

3 Pult Land Rover SH3434E 5 71300 

4 Shalë Toyota SH3253E 5 135100 

5 Shosh  Mitsubishi SH2003E 6 165400 

6 Gur i Zi Makinë pastrimi Volvo SH8502E 6 221900 

7 Gur i Zi Mercedes Benz AA449AN 2 53100 

8 Berdicë Mercedes Benz SH4566D 6 304400 

9 Berdicë Mercedes Benz 250 AA629AN 6 304400 

10 Dajç Fadrome SH9315D 6 314300 

11 Dajç Mercedes Benz SH8950D 6 94000 

12 Ana Malit Mercedes Benz SH6920D 4 138300 

13 Rrethina Mercedes Benz ML 270 AA333HK 3 56400 

14 Rrethina Fadrome AA175CI 4 76000 

TOTALI 2242900 
 

ii. Synimi i projektit  

Të rregullohet manaxhimi i aseteve të trashëguara në funksion të organizimit të ri territorial të Bashkisë së Shkodrës nëpërmjet 
likuidimit të detyrimeve të prapambetura, të trashëguara nga ish komunat.  
Të krijohet mundësia e dhënies zgjidhje për të gjithë automjetet, që administrohen tani nga Bashkia, duke filluar me procedurat 
e vlersimit të këtyre automjeteve për nxjerrje në qarkullim sipas nevojave, riparimin e tyre duke bëre vlersimin kosto përfitim  
ose për nxjerrje jashtë përdorimi. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimetqë do të ndërmerrni për të prodhua rrezultate) 
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1. Aprovimi ne Këshill të Bashkisë të fondit për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. 
2. Tërheqja nga DRSHTR i të gjitha faturave sipas viteve, targave dhe llojit të makinave. 
3. Likuidimi i tyre. 
4. Fillimi i procedurave të vlersimit të automjeteve. 

b) Rezultatet që prisni  

 Likuidimi i detyrimeve të trashëguara nga ish-komunat. 
 Vënia në punë e automjeteve ose kryerja e procedurave për nxjerrje jashtë përdorimi të tyre. 
 Sigurimi i të ardhurave nga shitja me procedurë ankandi të materialit skrap dhe mundësia e blerjes të makinave të 

reja funksionale. 

c) Aktorët e mundshëm (grupetqëlidhen me projektindheqëndikohen) 
d) Kontributet e mundshme në 
projekt (kush do tëkontribuojë 
për këtëprojekt, financiarishtetj.) 

Institucioni i DRSHTR. 

Drejtoritë e Bashkisë së Shkodrës. 
 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mësiperm (pika iii) 

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga,si
g 

operativ
e kapitale 

A. 1 
Aprovimi në Këshill të Bashkisë të fondit 
për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura 0 

 
0  

A. 2  
Tërheqja nga DRSHTR i të gjitha faturave 
sipas viteve, targave dhe llojit të makinave. 0 

 
0  

A. 3 
Taksa e qarkullimit, detyrim i trashëguar në 
vite 2 242.9 

 
2 242.9  

A. 4 
Fillimi i procedurave të vlersimit të 
automjeteve. 0 

 
0  

TOTALI 2 242.9 

 

2 242.9  

f) Periudha e zbatimit  

   Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 
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Nr.11 
 

Projekti: P1.F1.O2.A8 
Likuidim  i taksave dhe detyrimeve për mjetet e transportit 
të administratës së Bashkisë së Shkodrës (sigurimi, 
kolaudimi dhe pagesa e taksës së qarkullimit për mjetet e 
transportit) 

Llojet e programit: P1. Administrim, Menaxhim, 
Planikim    
Funksioni: P1.F1 Administrata Vendore 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata 

Tashmë Bashkia Shkodër ka në menaxhimin e saj një territor shumë më të madh për shkak të zgjerimit të shtrirjes sipas 
Reformës Territoriale. Një ndër funksionet kryesore të saj do të jenë administrimi, menaxhimi, planifikimi dhe kontrolli i të gjithë 
ketij territori te ri e të gjerë. Për të ushtruar këto funksione është i domosdoshëm përdorimi i automjeteve të kaluara në inventar 
të Bashkisë Shkodër në zbatim të VKM Nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave 
dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në 
Njësitë e Qeverisjes Vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”. Të gjithë automjetet e Bashkisë Qendër si 
dhe ato të ish-komunave, sot Njësitë Administrative, të cilat i janë transferuar sipas VKM të sipërcituar tashmë janë të 
mundshme për t’u përdorur. Megjithatë duhet përmendur fakti se disa prej tyre janë shume të amortizuara dhe kanë nevojë për 
sherbime mirmbajtje gjatë vitit që të jenë në gjendje pune dhe t’u shërbejne administratës vendore. Për këtë arsye do të ngrihet 
një komision i cili do të verifikojë gjendjen teknike të këtyre mjeteve të transportit dhe do të vendosë se cilat prej tyre janë 
akoma të vlefshme për riparim e mbajtje në gjendje pune. Gjithashtu duhet të theksojmë se disa nga mjetet e transportit 
tashmë rezultojnë të kenë detyrime për taksat e qarkullimit, kolaudim dhe siguracion të papaguar që në vitin 2012. Për këtë 
pritet një saktësim nga DRSHTRR për shumën e këtij borxhi të akumuluar. Shlyerja e këtij borxhi do të bëhet nga fondet e 
Grantit të Reformës Territoriale i cili do ti kalojë Bashkisë Shkodër. Megjithatë është i domosdoshëm parashikimi i shpenzimit të 
siguracioneve për të gjitha mjetet e transportit të vlefshme dhe në përdorim në vitin 2016. 

ii. Synimi i projektit 

Të arrihet një performancë e mirë ë administratës. 

Mjete transporti në gjendje të mirë pune brenda rregullave e standarteve të qarkullimit rrugor të vlefshme për kryerjen e 
detyrave dhe funksioneve të përditshme të administratës vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Ngritja e komisionit të vlerësimit të gjendjes teknike të mjeteve të transportit dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të 
riparohen dhe të kthehen në gjëndje pune, si dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të nxirren jashtë përdorimit 

2. Përgatitja e preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse të nevojshme për shlyerjen e sigurimeve, taksave të 
qarkullimit dhe kolaudimin vjetor të mjeteve të transportit 

3. Monitorimi dhe zbatimi i procedurës sipas specifikimeve paracaktuara 

b) Rezultatet e pritshme  

Mjete transporti ne gjendje të mirë pune brenda rregullave e standarteve të qarkullimit rrugor të vlefshme për kryerjen e 
detyrave dhe funksioneve të përditshme të administratës vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave. 

c) Aktorët e mundshëm 
 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 

d) Kontributet e mundshme në projekt 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  Totali(000/lek
) 

Nga kjo : 
Paga.sigurim
e 

Operative Kapit
ale 

A.1 Ngritja e komisionit të vlerësimit të gjendjes teknike të 
mjeteve të transportit    

 

A.2 Përgatitja e preventivave dhe dokumentacioneve 
përkatëse    

 

A.3 Pagese e shërbimit të sigurimit, kolaudimit dhe taksave të 
qarkullimit për çdo mjet transporti 1,000  1,000  

TOTALI 1,000  1,000  

f) Periudha e zbatimit 
 

Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 
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Nr. 12 
 

Projekti:P1.F1.O2.A9 
Shërbime të riparimit të mjeteve të transportit 
përfshirë në inventarin e Bashkisë Shkodër pas 
reformës territoriale 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata 
Tashmë Bashkia Shkodër ka në menaxhimin e saj një territor shumë më të madh për shkak të zgjerimit të shtrirjes sipas 
Reformës Territoriale. Një ndër funksionet kryesore të saj do të jenë administrimi, menaxhimi, planifikimi dhe kontrolli i të gjithë 
ketij territori te ri e të gjerë. Për të ushtruar këto funksione është i domosdoshëm përdorimi i automjeteve të kaluara në inventar 
të Bashkisë Shkodër në zbatim të VKM Nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave 
dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në 
Njësitë e Qeverisjes Vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”. Të gjithë automjetet e Bashkisë Qendër si 
dhe ato të ish-komunave, sot Njësitë Administrative, të cilat i janë transferuar sipas VKM të sipërcituar tashmë janë të 
mundshme për t’u përdorur. Megjithatë duhet përmendur fakti se disa prej tyre janë shume të amortizuara dhe kanë nevojë për 
sherbime mirmbajtje gjatë vitit që të jenë në gjendje pune dhe t’u shërbejne administratës vendore. Për këtë arsye do të ngrihet 
një komision i cili do të verifikojë gjendjen teknike të këtyre mjeteve të transportit dhe do të vendosë se cilat prej tyre janë 
akoma të vlefshme për riparim e mbajtje në gjendje pune. Gjithashtu duhet të theksojmë se disa nga mjetet e transportit 
tashmë rezultojnë të kenë detyrime për taksat e qarkullimit, kolaudim dhe siguracion të papaguar që në vitin 2012. Për këtë 
pritet një saktësim nga DRSHTRR për shumën e këtij borxhi të akumuluar. Shlyerja e këtij borxhi do të bëhet nga fondet e 
Grantit të Reformës Territoriale i cili do ti kalojë Bashkisë Shkodër. Megjithatë është i domosdoshëm parashikimi dhe zbatimi i 
shërbimit të mirëmbajtjes së mjeteve të transportit në inventar dhe në përdorim të institucionit tonë. 

ii. Synimi i projektit 

Mjete transporti ne gjendje të mirë pune të vlefshme për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të administratës 
vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Ngritja e komisionit të vlerësimit të gjendjes teknike të mjeteve të transportit dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të 
riparohen dhe të kthehen në gjendje pune, si dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të nxirren jashtë përdorimit 

2. Kontrolli teknik i mjeteve të mundshme për riparim dhe mirëmbajtje 
3. Përgatitja e preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse të nevojshme për prokurim të këtij shërbimi 
4. Monitorimi dhe zbatimi i procedurës sipas specifikimeve teknike të paracaktuara. 

b) Rezultatet e pritshme  
Mjete transporti ne gjendje të mirë pune të vlefshme për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të administratës 
vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave. 

c) Aktorët e mundshëm 
    Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 

d) Kontributet e mundshme në projekt 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  Totali(000/lek) 
Nga kjo : 

Paga.sigurim
e 

Operative Kapital
e 

A.1 Ngritja e komisionit të vlerësimit të gjendjes teknike 
të mjeteve    

 

A.2 Kontrolli teknik i mjeteve    
 

A.3 Përgatitja e dokumentacioneve përkatëse për 
prokurim    

 

A.4 
Prokurimi i shërbimit për mirëmbajte të mjeteve të 
transportit sipas specifikimeve teknike, dhe zbatimi 
i tij. 

800  800 
 

TOTALI 800  800  

f) Periudha e zbatimit 
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 
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Nr.13 
Projekti: P1.F1.O2.A10 
Udhëtime e dieta për administratën vendore në 
funksion të kryerjes së shërbimeve në punë 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Pershkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Bashkia Shkodër, në kuadër të bashkëpunimit dhe përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me institucione të tjera 
shtetërore të nivelit qendror e vendor, me institucione apo organizata të huaja, etj. shpesh herë e ka të detyrueshme delegimin 
e administratës vendore në takime, seminare, ëorkshop-e, etj. të ndryshme në qytete të tjera të Shqipërisë. Për realizimin e 
këtyre lëvizjeve Bashkia Shkodër e ka detyrim ligjor rimbursimin e shpenzimeve dhe dietave për administratën vendore në 
masën financiare që ligji e parashikon. Ky shpenzim është i domosdoshëm dhe ndikon në rritjen e standartit të plotësimit të 
kushteve të punës ndaj adminstratës si dhe anasjelltas, në rritjen eficiencën së adminsitratës në dhëniën e kontributit dhe 
përfaqësimin e duhur të institucionit tonë  në këto takime, seminare, ëorkshop-e, etj.    

ii. Synimi i projektit 

Të sigurohen parakushte për një qasje të integruar për trajtimin e problemeve në një shkallë të caktuar gjeografike si dhe të një 
kordinimi më të mirë ndërmjet politikave sektoriale dhe tterritoriale brenda vendit dhe më gjërë. 
Rimbursimi i udhëtimeve dhe dietave për administratën vendore në lëvizje për arsye pune brenda vendit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Analizimi i aktivitetit që zhvillohet, ftesës zyrtare, personit të ftuar si dhe analizimi i lidhjes së vendit të punës i nëpunësit të 
ftuar me tematikat e aktivitetit. Në rastet e pjesëmarrjes në aktivitet jashtë vendit mbahet një kopje e aplikimit dhe ftesës 
zyrtare. 

2. Monitorimi i pjesëmarrjes në aktivitet i nëpunësit/save ( shpenzimet) 
3. Grumbullimi i rezultateve, çertifikatave, diplomave, etj. përkatëse të përftuara nga aktiviteti 
4. Kalimi i dokumentave provues dhe faturave për rimbursim të nëpunësit/save në Drejtorinë e Financës 

b) Rezultatet e pritshme 

Rimbursimi i udhëtimeve dhe dietave i administratës vendore në lëvizje për arsye pune brenda vendit. 

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

1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 

2. Drejtoria e Financës 
3. Nëpunësit/at e Bashkisë Shkodër të autorizuar për 

pjesëmarrje në aktivitetet përkatës 

 Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo:  

Paga, sig operative kapitale 
A.1 Procedurat administrative paraprake     
A.2 Shpenzime per udhetime e dieta të brendshme 150  150  
A.3 Procedura adminstrative pas aktiviteteve     
A.4 Plotësimi i dokumentacionit raportues     
TOTALI 150  150  
f) Periudha e zbatimit 
 
Gjatë vitit 2016 
 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
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Nr.14 

Projekti: P1.F1.O2.A11 
Organzimi i pritjeve të   
perfaqesuesve te institucioneve 
vendase dhe te huaja dhe udhetime 
jashte shtetit 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

 Në kuadër të vendosjes së raporteve të bashkëpunimit me shtete të tjera, në nivel lokal, rajonal dhe më gjërë, duke vlerësuar 
se kemi ndërmarrë një sërë inisiativash, kemi realizuar një sërë aktivitetesh, kjo në përmbushje të objektivave që kemi ne si 
institucion i qeverisjes vendore, në vendosjen dhe nxitjen e mëtejshme të bashkëpunimit midis qyteteve dhe partnerëve lokal, 
rajonal dhe ndërkombëtar në të gjitha fushat, për zhvillimin dhe konsolidimin e marrdhënjeve dypaleshe. Në kuadër të 
eksperiencave për arritjen dhe zhvillimin e kontakteve të krijuara nga përfaqesuesit tanë kemi synuar arritjen e standarteve në 
nivele të përafërta me qytetet e tjera evropiane. Duke qenë shpesh herë inisiator të takimeve të ndryshme me qëllim forcimin e 
partneritetit, Bashkinë Shkodër e vizitojnë delegacione të shumta, apo përfaqësues të institucioneve homologe të nivelit lokal, 
rajonal, dhe ndërkombetar. Gjithashtu Bashkia Shkodër i përgjiget ftesave për vizita ndërkombëtare për arsye bashkëpunimi në 
punë. Hyrja në fuqi e Reformës Territoriale si dhe ai i integrimit evropian na ngarkon me përgjegjësi të reja institucionin tonë në 
rritjen e kapaciteteve të burimeve tona njerëzore për t’ju përgjigjur standarteve evropiane menaxhuese dhe aftësive 
programuese e projektuese.  

ii. Synimi i projektit 

Të sigurohen parakushte për një qasje të integruar për trajtimin e problemeve në një shkallë të caktuar gjeografike si dhe të një 
kordinimi më të mirë ndërmjet politikave sektoriale dhe tterritoriale brenda vendit dhe më gjërë. 
Të garantohet standarti i shërbimeve të pritjes dhe përcjelljes së delegacioneve dhe pranimit të ftesave për bashkëpunim me 
qëllim vendosjen e  marrëdhënieve dypalëshe me shumë institucione homologe të huaja në nivel lokal, rajonal dhe 
ndërkombëtar. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 
1. Përgatitja dhe organizimi i programit për vizitat e delegacionit të huaj dhe përfaqësimit të institucionit tonë në vizita apo 

ftesa për punë jashtë vendit. 
Përgatitja e preventivit dhe dokumentacioneve për ofrimi i shërbimit 

2. Ofrimi i shërbimit 
2.1 Organizimi i pritje përcjellje për aktivitete të organizuara nga Bashkia Shkodër 
2.2 Detajimi dhe procedurat për udhëtime pune jashte vendi 
2.3 Organizimi i një darke tradicionale për rastin e festave fetare ( darkë yftari ) 

3. Pagesa e kuotizacionit të aderimit në shoqatën e bashkive 
4. Monitorimi i proçesit 
b) Rezultatet e pritshme 

Realizimi i standarteve më të mira të kërkuara për pritjen e delegacioneve të huaja që vizitojnë Bashkinë Shkodër dhe 
anasjelltas. 
c) Aktoret e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 
1. Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë 
2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Mbështetëse 
 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet per çdo aktivitet Totali (000 lek) 
 Nga kjo:  

Paga, sig operative transferta kapitale 

A.1 Procedura administrative      

A.2 Ofrimi i shërbimit      

 

A.2.1 Shpenzime pritje – 
përcjellje   800  800   

A.2.2 Udhëtime pune jashtë 
vendit  800  800   

A.2.3 Shpenzime pritje përcjellje 
(Darka yftarit) 300  300   

A.3 Shpenzim kuotizacioni 500   500  

A.4 Monitorimi i procesit të 
ofrimit të shërbimit      

TOTALI 2400  1900 500  
f) Periudha e zbatimit 
 
Gajtë vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
1. Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë 
2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 



 | 179 
 

 
 

Nr.15 
Projekti: P1.F1.O2.A12 
Blerje dhurata për personalitete dhe 
delegacione të huaja 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 
  
Në kuadër të bashkëpunimit apo të vendosjes së marrëdhënieve ndërinstitucionale, Bashkinë Shkodër e vizitojnë delegacione 
të shumta, apo perfaqësues të institucioneve homologe të huaja në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar. Ceremonitë zyrtare 
apo veprimtarite protokollare, festa kombëtare dhe lokale të zhvilluara nga Bashkia, pritja dhe shkëmbimi i dhuratave me 
personalitete apo delegacione të huaja, janë bërë çdo vit nga institucioni jonë dhe janë detyrim në zbatim të VKM Nr.229, datë 
23.4.2004 ”Për Ceremonialin Zyrtar të Republikës së Shqipërisë”. Zakonisht dhuratat janë punime artistike e artizanale, me 
pamje nga Shkodra ose me simbole të historisë së qytetit tonë. Tashmë, në kuadër të shtrirjes territoriale të Bashkisë Shkodër 
në zbatim të Reformës Territoriale ata do të jenë kompozime të përbashkëta të simboleve dhe historisë së bashkisë Qendër 
dhe ish-komunave, sot Njësitë Administrative. 

ii. Synimi i projektit 

Të sigurohen parakushte për një qasje të integruar për trajtimin e problemeve në një shkallë të caktuar gjeografike si dhe të një 
kordinimi më të mirë ndërmjet politikave sektoriale dhe territoriale brenda vendit dhe më gjërë. 
Të garantohen standartet për zbatimin e protokollit të Bashkisë Shkodër në përmbushjen e marrëdhënieve të bashkëpunimit 
me përfaqësues apo institucione homologe të huaja në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 
5. Procedura administrative 

a. Përgatitja e draft-projektit vjetor paraprak për vizitat e delegacioneve të huaja dhe kombëtare 
b. Parashikimi i nevojave vjetore për dhurata. 
c. Përgatitja e preventivit dhe dokumentacionit përkatës për prokurim të shërbimit 

6. Monitorimi i procesit të ofrimit të shërbimit sipas specifikimeve të paracaktuara 
a. Blerja e dhuratave 
b. Procedurat e dokumentacioneve 
c. Procedurat e monitorimit 

b) Rezultatet e pritshme 

Sigurimi i dhuratave simbolike dhe tradicionale në kuadër të pritjeve dhe percjelljeve të delegacioneve të huaja dhe kombëtare. 

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

4. Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë 
5. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse 
 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo:  

Paga, sig operative kapitale 
A.1 Procedura administrative     

A.2 
Monitorimi i procesit të ofrimit të 
shërbimit sipas specifikimeve të 
paracaktuara 

    

 

A.2.1 Blerja e dhuratave 300  300  

A.2.2/A.2.3 Procedura administrative të 
dokumentacioneve dhe monitorimit     

TOTALI 300  300  
f) Periudha e zbatimit 
 
Gjatë vitit 2016 
 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

2. Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë 
3. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
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Nr. 16 
 

Projekti: P1.F1.O2.A13 
 
Mirëmbajtje e pajisjeve të zyrave 
administrative të Bashkisë së 
Shkodrës 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata 
Tashmë Bashkia Shkodër ka në menaxhimin e saj disa godina në dispozicion për punën e adminsitratës së saj vendore për 
shkak të zgjerimit të shtrirjes sipas Reformës Territoriale. Në zbatim të VKM Nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e 
procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave 
dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në Njësitë e Qeverisjes Vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”, të 
gjitha pajisjet e ish-komunave, sot Njësit Administrative, i kanë kaluar në inventar Bashkisë Shkodër. Megjithatë, jo të gjitha 
këto pajisje janë në gjendje të mirë pune e disa prej tyre janë të amortizuara dhe kanë nevojë për shëbime mirmbajtje për tu 
përdorur nga administrata vendore. Në vijim të përmbushjes së kushteve fizike normale të punës për punonjësit e administratës 
vendore do të parashikohet shërbimi i mirëmbajtjes dhe riparimeve për disa pajisje zyrash si: kondicionerë, grrila, tavolina, 
karrige, etj. të cilët do të vlerësohen të mundshme për tu riparuar dhe përdorur nga administrata vendore. 

ii. Synimi i projektit 

Të përmirësohet  qeverisja lokale në funksion të ofrimit të shërbimeve sipas standarteve të parashikuara, ndaj komunitetit 
Pajisje Zyre në gjendje të mirë pune të vlefshme për tu përdorur për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të 
administratës vendore të Bashkisë Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

5. Ngritja e komisionit të vlerësimit të gjendjes së pajisjeve të zyrave që kërkohen të riparohen, dhe përcaktimi i atyre që 
duhet të riparohen dhe të kthehen në gjendje pune, si dhe përcaktimi i pajisjeve që duhet të nxirren jashtë përdorimit 

6. Vlerësimi teknik për riparim i pajisjeve të klasifikuara si të mundshme për riparim dhe mirëmbajtje 
7. Përgatitja e preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse të nevojshme për prokurim të këtij shërbimi 
8. Monitorimi dhe zbatimi i procedurës sipas specifikimeve teknike të paracaktuara. 
b) Rezultatet e pritshme  
Pajisje Zyre në gjendje funksionale të vlefshme për tu përdorur për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të 
administratës vendore të Bashkisë Shkodër. 
c) Aktorët e mundshëm 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 

d) Kontributet e mundshme në projekt 
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  Totali(000/lek) 
Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative Kapita
le 

A.1/2/3 Procedura administrative     

A.4 

Monitorimi dhe zbatimi i 
procedurës sipas 
specifikimeve teknike të 
paracaktuara. 

    

 
A.4.1 

Prokurimi i shërbimit për 
riparim dhe mirëmbajte 
të pajisjeve të zyrave 
sipas specifikimeve 
teknike, dhe zbatimi i tij. 

    

A.4.2 Kryerja e shpenzimit 120  120  
TOTALI 120  120  
f) Periudha e zbatimit 
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
3. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 

  



 | 181 
 

 
 

 
 

Nr. 17 
 

Projekti: P1.F1.O2.A14 
Blerje pajisje zyre për 
administratën e Bashkisë së 
Shkodrës 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata 
Tashmë Bashkia Shkodër, për shkak të zgjerimit të shtrirjes së saj në zbatim të Reformës Territoriale, ka në menaxhimin e saj 
disa godina në dispozicion për punën e adminsitratës së saj vendore. Përveç Bashkisë Qendër dhe rajoneve, asaj i shtohen 
për menaxhim, administrim dhe planifikim edhe 10 godinat e ish-komunave, sot Njësitë Administrative. Gjithashtu, Bashkia 
Shkodër sot gjendet para faktit të ristrukturimit të saj organizativ dhe funksional, me ndryshime të shumta në burime njerëzore 
dhe organizim të punës së përditshme të administratës vendore. Të gjithë ambjentet e godinave të Njësive Administrative do të 
jenë në funksion të administratës vendore dhe në shërbim të qytetarëve, bizneseve dhe vizitorëve tanë. Godina e Bashkisë 
Qendër gjithashtu do të shfrytëzohet në të gjithë ambjentet e saj si rezultat i riorganizimit strukturor të institucionit tonë. Në këto 
kushte, në vijim të përmbushjes së kushteve fizike optimale të punës për administratën vendore, është i domosdoshëm 
parashikimi i blerjes së pajisjeve të reja të zyrave si: tavolina pune, karrige, rafte, etazhierë, kondicionerë, etj. 

ii. Synimi i projektit 

Të përmirësohet  qeverisja locale në funksion të ofrimit të shërbimeve sipas standarteve të parashikuara, ndaj komunitetit 
Përmbushje të kushteve fizike optimale të punës për administratën vendore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

9. Marrja dhe klasifikimi i kërkesave për pajisje të reja të nevojshme për të punuar 
10. Pergatitja e preventivave, specifikimet teknike dhe dokumentave përkatës për pajisjet e nevojshme për prokurim 
11. Kryerja e shpenzimeve 
12. Monitorimi dhe zbatimi i procedurës sipas specifikimeve teknike të paracaktuara. 
b) Rezultatet e pritshme  
Pajisje Zyre të vlefshme për përmbushje të kushteve fizike optimale për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të 
administratës vendore të Bashkisë Shkodër. 
c) Aktorët e mundshëm 

2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 

d) Kontributet e mundshme në projekt 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  
Totali 

(000/le
k) 

Nga kjo : 
Paga.sigurime Operative Kapitale 

A.1/2 Procedura administrative      
A.3 Kryerja e shpenzimeve     

 
A.3.1 Shpenzime për pajisjeve të ndryshme të 

zyrave sipas specifikimeve teknike 420   420 

A.3.2 Shpenzime për kondicionerë 756   756 

A.4 Monitorimi dhe zbatimi i procedurës     
TOTALI 1 176   1 176 
f) Periudha e zbatimit 
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
4. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse 
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Nr. 18 
 

Projekti: P1.F1.O2.A15 
Sigurimi i ndërtesave  administrative të Bashkisë 
së Shkodrës dhe inventarit të tyre ekonomik. 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata 

Aktualisht Bashkisë Shkodër, në zbatim të VKM Nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të 
drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër 
zyrtar në Njësitë e Qeverisjes Vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial” ka në inventarin e saj godinën e 
Bashkisë Qendër, godinën ku aktualisht kryejnë funksionet dhe detyrat Institucioni i Prefektit të Qarkut Shkodër dhe 
administrata e Këshillit të Qarkut Shkodër, 2 magazinat si dhe godinat e ish-komunave, sot Njësitë Administrative: Ana e Malit, 
Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Postrribë, Rrethina, Velipojë, Shalë, Shosh dhe Pult. Bashkia Shkodër ka detyrim ligjor për sigurimin e 
pronave në fushën administrative të përdorimit, në të cilën bëjnë pjesë të gjitha ndërtesat e sipërcituara. Ky shërbim është i 
domosdoshëm parashikohet për 14 ndërtesa në inventar të Bashkisë Shkodër, pasi siguron një formë transferimi të risk-ut nga 
bashkia tek shoqëria e sigurimit. Në këtë mënyrë, sigurimet reduktojnë barrën financiare dhe lehtësojnë vazhdimësinë e 
institucionit duke ulur kostot publike në rast ndodhjes së fatkeqësive.  

ii. Synimi i projektit 

 
Sigurimi i 14 pronave, ndërtesave dhe inventarit të tyre ekonomik në inventar të Bashkisë Shkodër, për mbrojtjen e tyre në rast 
dëmtimesh fizike si p.sh.: zjarri apo katastrofa të tjera natyrore. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 
1. Vlerësimi i të gjitha pronave, ndërtesave dhe inventarit ekonomik të tyre nga subjekte apo individë të liçensuar për 

vlerësimin e pasurive të paluajtshme. 
2. Përgatitja e preventivave dhe dokumentacionit për procedurën e prokurimit të shërbimit të sigurimit 
3. Kryerja e shpenzimit për sigurimin e aseteve 
4. Ndjekja dhe monitorimi i ofrimit të shërbimit sipas specifikimeve teknike të paracaktuara 
b) Rezultatet e pritshme  

Sigurim pranë shoqërive të sigurimit për 14 ndërtesa në inventar të Bashkisë Shkodër, të cilat përdoren për administratën e 
Bashkisë së Shkodrës 
 
c) Aktorët e mundshëm 
1. Drejtoria e Financës/ Sektori i Aseteve 
2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse / Sektori i Shërbimeve Mbështetëse 
3. Drejtoria Juridike dhe Prokurimeve 

d) Kontributet e mundshme në projekt 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  Totali(000/lek) 
Nga kjo : 
Paga.sigurim
e 

Operative Kapitale 

A.1 Procedurat administrative për  vlerësim     
A.2 Sigurimi i pronave, ndertesave dhe inventari i tyre 

ekonomik   1 000  1 000  

A.3 Ndjekja dhe monitorimi i ofrimit të shërbimit sipas 
specifikimeve     

TOTALI 1 000  1 000  

f) Periudha e zbatimit 
 

Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

1. Drejtoria e Finances/ Sektori i Aseteve 
2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse / Sektori i Shërbimeve Mbështetëse 
3. Drejtoria Juridike dhe Prokurimeve 
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Nr. 19 
 

Projekti: P1.F1.O2.A16 
 
Shërbim i mirëmbajtes për godinat administrative të 
Bashkisë së Shkodrës 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata 

Tashmë Bashkia Shkodër ka në menaxhimin e saj rreth 16 ndërtesa (Bashkinë Qendër dhe 15 Njësi Administrative (10 ish-
komuna dhe 5 rajone)) ku administrata vendore kryen funksionet dhe detyrat e saj të përditshme. Ndërtesa e Bashkisë Qendër 
dhe atyre të Njësive Administrative duhet të jetë në kushte fizike normale të pranueshme për adminsitratën qe kryjnë detyrat e 
përditshme, si dhe për qytetarët të cilët paraqiten në ato ambjente për të marrë shërbimin e nevojshëm. Gjatë vitit ndërtesat 
amortizohen dhe kanë nevojë për mirëmbajtje të vazhdueshme. Lyerja e këtyre ambjenteve është një nevojë e domosdoshme 
për të mbajtur në kushte normale të pranueshme këto ndërtesa. Këto godina kanë nevojë të mirëmbahen dhe t’u krijohet një 
standart kushtesh fizike i pranueshëm dhe i unifikuar për ushtrimin e këtyre detyrave dhe funksioneve, duke marrë në 
konsideratë edhe ato të rejat që i shtohen institucionit tonë. Aktualisht ndodhemi përpara faktit se është e nevojshme dhe 
emergjente lyerja e të gjithë këtyre ambjenteve. Një shërbim i tillë na siguron ambjente të pastërta, të rregullta dhe me kushte 
të pranueshme fizike për të punuar dhe për të ofruar shërbimin ndaj qytetarit.  

ii. Synimi i projektit 

Të përmirësohet  qeverisja lokale në funksion të ofrimit të shërbimeve sipas standarteve të parashikuara, ndaj komunitetit 

Ambjente me kushte të pranueshme  fizike pune, për administratën  vendore dhe për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarit në të 
gjitha godinat e Bashkisë Shkodër.  
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Përgatitja e projektit teknik. 
2. Pergatitja e preventivit dhe dokumentave përkatëse të nevojshme për prokurimin e shërbimit 
3. Monitorimi i zbatimit të projektit teknik gjatë marrjes së shërbimit 

b) Rezultatet e pritshme  

Ambjente pune të lyera dhe të përshtatshme fizikisht për kryerjen e detyrave dhe ofrimin e shërbimeve. 

c) Aktorët e mundshëm 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 

d) Kontributet e mundshme në projekt 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  Totali(000/lek) 
Nga kjo : 
Paga.siguri
me 

Operativ
e 

Kapital
e 

A.1 Prokurimi i shërbimit për lyerjen e godinave sipas projektit 
teknik, dhe zbatimi i tij 800  800  

TOTALI 800  800  

f) Periudha e zbatimit 
 

Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 
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Nr. 20 
 

Projekti: P1.F1.O2.A17 
 
Rikonstruksion i rrjetit elektrik të godinës në 
qendër të  Bashkisë së Shkodrës 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata 
Godina Qendër e Bashkisë Shkodër është një ndër ndërtesat më të hershme të qytetit të Shkodrës. Për nga natyra e saj 
konstruktive dhe vitet e hershme të ndërtimit të saj duhet theksuar se kanë luajtur një rol të rëndësishëm në amortizimin e saj. 
Për këtë arsye ajo ka nevojë për rikonstruksion e mirëmbajtje të herë pas hershme. Një ndër problemet madhore që kjo godinë 
ka është Rrjeti Elektrik, për të cilin është konstatuar se është shume i amortizuar. Problemet e shkeputjes së energjisë elektrike 
të shpeshta që ndodhin gjatë orarit zyrtar të punës janë shkak i këtij rrjeti kaq të amortizuar. Kjo pengon mbarëvajtjen normale 
të përditshme të punës duke sjell shpesh edhe dëme fizike në pajisje të ndryshme elektrike dhe informatike. Për këtë rrjet 
asnjëherë nuk është bërë rikonstruksion i plotë. Kjo ka shkaktuar mosplotësimin e parametrave dhe kushteve teknike të 
domosdoshme për funksionimin e pajisjeve të vëna në dispozicion në zyrat e administratës vendore të Bashkisë Shkodër. 
Tashmë gjendemi para faktit se bëhet fjalë për godinën qendër të Bashkisë Shkodër, e cila me zbatimin e reformës Territoriale 
ka ndryshime ne strukturë e në organizimin e detyrave dhe funksioneve të saj të reja. Si rezultat, e gjithë kjo godinë do të jetë e 
shfrytëzueshme në të gjitha ambjentet e sajë për punën e përditshme të administratës vendore dhe për ofrimin e shërbimeve 
ndaj qytetarëve, bizneseve, vizitorëve, etj. Rikonstruksioni i plotë i rrjetit elektrik për këtë godinë është një ndër nevojat më 
emergjente që ajo ka për të siguruar një funksion të mirë të ambjenteve dhe kushteve teknike për administratën vendore, dhe 
marrjen e shërbimeve nga qytetarët, bizneset dhe vizitorët e Shkodërs. 

ii. Synimi i projektit 

Të përmirësohet  qeverisja lokale në funksion të ofrimit të shërbimeve sipas standarteve të parashikuara, ndaj komunitetit 
Rikonstruksion i rrjetit elektrik te godines qendër të Bashkisë Shkodër sipas standarteve dhe kushteve teknike për funksionimin 
normal të punës së administratës vendore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 
1. Përgatitja e projektit teknik i cili duhet të përfshijë: ndërtimin e rrjetit kryesor të shpërndarjes së energjisë elektrike, 

vendosje të kuadrove të komandimit, vendosje të centralit telefonik dixhital, vendosje të centralit analog të zjarrit 1loop të 
kompletuar, vendosje të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, vendosje e rreth 300 copë ndriçuesa luminishent, vendosje 
e rreth 100 copë ndriçuesa emergjence, vendosje e rreth 200 copë kuadro të komandimit, vendosje e rreth 1000 ml kabllo 
bakri me izolim dhe veshje PVCm, vendosje e rreth 10 sirena lajmëruese të brendshme e të jashtme. 

2. Përgatitja e preventivit dhe dokumentacionit përkatës të nevojshëm per procedurën e prokurimit të furnizim/vendosjes. 
3. Monitorimi i zbatimit të projektit sipas specifikimeve teknike dhe projektit teknik të miratuar. 
 
b) Rezultatet e pritshme  
Rrjet Elektrik me parametra teknik optimal për sigurimin e mbarëvajtjes normale të punës së përditshmë të administratës 
vendore në godinën e Bashkisë Qendër. 
c) Aktorët e mundshëm 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
Drejtoria e Shërbimeve Publike 

d) Kontributet e mundshme në projekt 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  Totali(000/lek) 
Nga kjo : 
Paga.sigurim
e 

Operative Kapitale 

A.1 Përgatitja e projektit teknik     

A.2 
Prokurimi i shërbimit për rikonstruksionin e rrjetit 
elektrik të godinës së bashkisë Qendër sispas 
projektit teknik, dhe zbatimi i tij. 

3 500   3 500 

A.3 Monitorimi i zbatimit të projektit     
TOTALI 3 500   3 500 
f) Periudha e zbatimit 
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 

Drejtoria e Shërbimeve Publike 
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Nr.21 
Projekti: P1.F1.O2.A18 

Pajisje me  Uniforma për Policinë Bashkiake 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata  

  
Bazuar në ligjin 8224 ,datë 15.05.1997 ”Për organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë dhe të komunës,ndryshuar 
dhe vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 333 datë 02.06.1998 për “Miratimin e normës së veshmbathjes për policinë”,i 
ndryshuar,  dhe gjitha vendimet dhe urdherat në zbatim të këtij ligji përcaktohen qartë standartet dhe kriteret për normat e 
uniformave të policise bashkiake.  
Bazuar në numrin ekzistues të efektivave të policisë bashkiake janë llogaritur sasitë dhe nevojat për uniforma.  

ii. Synimi i projektit 

Të përmirësohet  qeverisja lokale në funksion të ofrimit të shërbimeve sipas standarteve të parashikuara, ndaj komunitetit 

Rritja e imazhit përballë komunitetit  për një prezantim sa më dinjitoz,  përmirësimi i performancës së Policisë së Bashkisë dhe 
zbatimit të ligjit në shërbim të qytetareve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Identifikimi i kërkesave për për uniforma 
Përgatitja e dokumentacionit për prokurim në zbatim të ligjit 
Zbatimi procesit ( blerja e uniformave) 

b) Rezultatet e pritshme 

Përmirësimi i mazhit të Policisë së Bashkisë 

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

1. Drejtoria e Burimeve Njrerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
2. Policia Bashkiake 

  

Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet pëer çdo aktivitet Totali (000 
lek 500 

 Nga kjo:  

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Identifikimi i kërkesave për për uniforma 
 

 
  

A.2 Procedurat administrative të tenderimit etj. 
 

 
  

A.3 Blerje uniforma 500  500  

TOTALI 500  500  
f) Periudha e zbatimit  

Gjatë vitit 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Burimeve Njrerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 

Policia Bashkiake 
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Nr. 22 
 

Projekti: P1.F1.O2.A19 
 
Shërbimi për regjistrimin e pronave  të 
transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  
i. Situata 
Ky projekt synon përmbushjen e detyrimeve që Bashkia Shkodër ka për regjistrimin e pronave të miratuara me Vendim të 
Këshillit të Ministrave me Nr.421, datë 02.06.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare (të pjesshme) të pronave të 
paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi apo në përdorim të Bashkisë Shkodër, në Qarkun e Shkodrës”. 
Territori i ri administrativ i Bashkisë Shkodër, si rezultat i zbatimit dhe hyrjes në fuqi të Reformës Territoriale, na vendos 
përpara detyrimit tonë ligjor për regjistrimin e pronave të paluajtshme publike dhe shtetërore të cilat janë transferuar në pronësi 
të 10 Njësive Administrative (ish-Komunave). Gjithashtu pjesë shumë e rëndësishme e zbatimit të këtij projekti janë edhe prona 
të tjera që fitohen nga shpronësimet si rezultat i investimeve të kryera apo që do të kryhen në rrugë. Në total do të jenë rreth 
250 prona për regjistrim. Fushat e përdorimit të pronave dhe lloji i transferimit të tyre janë të ndryshme si: 
Prona që përdoren në fushën administrative  
Prona që përdoren në realizimin e programeve arsimore 
Prona që përdoren në fushën e shëndetit publik 
Prona që përdoren për realizimin e programeve kulturore 
Prona që përdoren në fushën e shërbimit social 
Prona që përdoren në fushën e zhvillimit ekonomik 
Prona që përdoren në fushën e mbrojtjes civile 
Prona që përdoren në fushën e ndriçimit publik 
Prona që përdoren infrastrukturën vendore 
Prona që përdoren shërbimin funeral 
Aktualisht Bashkia Shkodër ka të depozituara pranë Zyrës vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në Shkodër 
dokumentacionin e plotë në zbatim të VKM Nr.421 për 109 prona të paluajtshme publike, shtetërore të transferuara në pronësi 
të Bashkisë Shkodër, të ndara sipas zonave kadastrale si: 13 prona në Zonën Kadastrale 8591, 9 prona në Zonën Kadastrale 
8592, 65 në Zonën Kadastrale 8593, 15 prona në Zonën Kadastrale 8594, 4 prona në Zonën Kadastrale 8595 dhe 2 prona në 
Zonën Kadastrale 8596. Gjithashtu Bashkia Shkodër ka të depozituara dokumentacionet përkatëse për pronat e përfituara nga 
shpronësimet si efekt i investimeve publike në rrugë. Keto prona janë të dërguar pranë ZVRPP Shkodër që në vitin 2010 e në 
vazhdim, dhe rezultojnë të paregjistruara.  
Për shkak të kalimi të disa zonave kadastrale në sistemin e ri te informacionit të regjistrimit të pronave të paluajtshme, rezulton 
i domosdoshëm ridërgimi i dokumentacionit për aplikim për të gjitha pronat, përfshi 109 pronat e sipërcituara dhe për të tjerat të 
reja të nevojshme për regjistrim.  

ii. Synimi i projektit 

Të përmirësohet  qeverisja lokale në funksion të ofrimit të shërbimeve sipas standarteve të parashikuara, ndaj komunitetit 
Regjistrimi i 250 pronave të paluajtshme publike, shtetërore që i janë transferuar në pronësi apo në përdorim Bashkisë Shkodër 
dhe Njësive të saj Administrative. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 
1. Përgatitja e dokumentacion për regjistrim për secilën pronë. 
2. Dërgimi i dokumentacionit për aplikim në ZVRPP Shkodër per regjistrim. 
3. Rregjistrimi i pronave 
4. Përgatitja e dokumentacion për regjistrim për secilën pronë. 
b) Rezultatet e pritshme  
Çertifikata e pronësisë për secilën pronë të regjistruar dhe përmbushja e detyrimeve ligjore të institucionit tonë. 

c) Aktorët e mundshëm 
Drejtoria e Finances/ Sektori i Aseteve 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 

d) Kontributet e mundshme në projekt 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet sipas aktiviteteve  Totali(000/lek) 
Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative Kapitale 

A.1 Përgatitja e dokumentacion për 
regjistrim për secilën pronë     

A.2 Rregjistrimi i pronave   2 500  2 500  
A.3 Përgatitja e dokumentacion për 

regjistrim      
TOTALI 2 500  2 500  

f) Periudha e zbatimit 
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Financës/ Sektori i Aseteve 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 
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Nr. 23 

 
Projekti: P1.F1.O2.A20 
 
Shërbim Interneti për Institucionin e 
Bashkisë së Shkodrës 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
 Bashkia Shkodër prej disa vitesh i siguron administratës dhe punës së përditshme të institucionit aksesin në internet 24/7 pa 
kufizim trafiku. Shërbimi prokurohet një herë në vit dhe kontrata me ofruesin e shërbimit shtrihet nga fillimi kalendarik i vitit deri 
në përfundimin e tij, duke u faturuar prej këtij të fundit një herë në muaj, gjithmonë në datën e fundit të muajit respektiv. 
Shërbimi i Internetit është i dedikuar me fibër optike nga Backbone i ofruesit të shërbimit (ISP) deri nërouterin qëndror të 
Bashkisë Shkodër. Shpejtësia është 30Mbps – 50Mbps (full duplex) për Bashkinë Shkodër dhe Sektorin e Prokurimeve 
Publike. Shërbimi i internetit ka backup me antenë satelitore Tooëay (Eutelsat KA-SAT) (doënload speed 20 Mbps, upload 6 
Mbps) si dhe 7 (Shtate) IP Publike të rutueshme. Gjerësia e brezit të lidhjes (bandëidth) e garantuar në Router-in qendror është 
100Mb/s. Ndërkohë që situata pas Reformës Territoriale ndryshon, pasi Bashkia Qendër duhet ti ofrojë shërbimin e internetit 
edhe Njësive Administrative, të cilat deri më 31 Dhjetor 2015 e marrin shërbimin nga ofrues të tjerë me karakteristika teknike të 
tjera sipas nevojave që kanë konstatuar në fillim të këtij viti. Me fillim vitin e ardhshëm Bashkia Shkodër duhet të ofrojë 
internetin në të gjitha Njësitë e saj Administrative duke iu shtuar edhe 15 pika tjera për furnizim të këtij shërbimi (10 ish-komuna 
+ 5 rajone). Kjo duhet të realizohet përmes të njëjtit ofrues shërbimi sipas specifikimeve teknike të pranueshme dhe të duhura 
për komunikimin elektronik të përcaktuar nga AKSHI, dhe për sigurimin e mirëfunksionimit të sistemeve te informacionit të 
bazuar në platforma web që bashkia ka projektuar për të implementuar. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali cfare do te zgjidhni per ate që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Projekti synon ofrimin e shërbimit të internetit në Bashkinë Qendër dhe Njësitë Administrative të saj pavarësisht vendndodhjes 
gjeografike të tyre, konform standarteve të përcaktuara për komunikimin elektronik. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  
1. Instalimi dhe ofrimi i shërbimit në Bashkinë Qendër, pikë kryesore e shërbimit nga e cila duhet të menaxhohen të gjitha 

njësitë dhe pëdoruesit përkatës. 
2. Instalimi dhe ofrimi i shërbimit në Njësitë Administrative, konsiderohen pika të reja ofrimi shërbimi për Bashkinë Shkodër. 
3. Menaxhim I rrjetit dhe mirëmbajtje e sitemit 
b) Rezultatet e pritshme 

 
Rezultat i pritshëm është që bashkia Shkodër të marrë shërbimin e internetit sipas dispozitave ligjore në fuqi të komunikimit 
elektronik të përcaktuara nga AKSHI. Duhet të implementojmë një system  të qendërzuar në të cilin përdoruesit e zyrave 
vendore lidhen tek serverët qendrore te aplikimit dhe të të dhënave te cilët janë te vendosur tek Qendra e te Dhënave të 
vendosur në Zyrën e Serverit në Bashkinë Qendrore. Zgjidhja e implentuar duhet të ofrojë 99.99% shërbimin në çdo kohë në 
çdo pikë të tij. Paketa nuk duhet te shfaqe nje vonese me te madhe se 110 ms bazuar ne madhësinë minimale te një pakete 
standarde prej 32 bytes. Numri i paketave te humbura (ne %) që nuk arrijnë në destinacion me e vogël se 3 (tre). Arkitektura e 
komunikimit duhet të sigurojë një linjë back up emergjentë për te gjitha linjat e komunikimit. Sistemi do të sigurojë 
konfidencialitetin dhe sigurinë e informacionit që trasmetohet në linjat e komunikimit. Ofruesi i shërbimit nuk duhet të shohë, 
përdorë ose bëjë publike tek palë të treta infomacionin e transmetuar në linjat e komunikimit. Të gjithë njësitë e bashkisë 
Shkodër do të kenë akses në internet 24/7 pa kufizim në komunikim. Ky shërbim rrit shpejtësinë në komunikim të të dhënave, 
ul kostot operative dhe rrit transparencën dhe gjurmon informacionin. Ky shërbim garanton mirëfunksionimin e sistemeve të 
bazuara në platforma web që bashkia ka nisur të implementojë, siç është Sistemi i Integruar i Zyrës me Një Ndalesë, si dhe të 
sistemeve të tjera që do të implementohen në të ardhmen, siç janë sistemi i taksave vendore, aseteve, AMTP, Arkivës 
Dixhitale, etj.  

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

1. Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të 
Informacionit / Sektori i Projekteve TIK dhe 
Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit 

2. Ofruesi i Shërbimit (Service Provider) i cili do të 
ofrojë host-imin dhe asistencën teknike (sipas 
kushteve paraprake të vendosura në procedurat e 
prokurimit) si dhe trajnimet e stafeve përkatëse. 

  
Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 
Paga, sig operative kapitale 

A.1 
 
Shërbimi Internetit Bashkia Qendër 
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A.2 Shërbimi Internetit në Njësitë Administrative   1 967  

A.3 

 
4 Specialistë Drejtoria TIK & SI (1 Drejtor, 1 
Përgjegjës, 2 Specialistë) 2-4 orë në ditë me 
mirëmbajtjen sistemit elektronik të 
komunikimit 
 

    

TOTALI 1 967  1 967  
f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Gjatë vitit 2016 (Projekti zbatohet në një kohëzgjatje 1-
vjeçare) 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të Informacionit / Sektori i 
Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit 
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Nr. 24 

 
Projekti:  P1.F1.O2.A21 
 
Ristrukturim fizik dhe teknik i Dhomës së 
Server- ave 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

 Në vitin 2013, pas një ndërhyrjeje që Bashkia Shkodër bëri për të ndëtuar një pjesë të intranet-it, i cili u cilësua si funksional në 
kushte emergjente për funksionimin e sistemve të informacionit në atë kohë, një dhomë në pikën qendrore të godinës iu 
dedikua vendosjes së Server-ave të atëhershëm. Po në atë dhomë vazhdon të jetë pozicionuar rack-u qendror dhe serverat 
aktual, por në të njëjtën kohë ajo dhomë përdoret edhe si magazinë për të tjera sende të institucionit. Kjo situatë nuk është 
aspak normale dhe ajo dhomë nuk plotëson as kushtet minimale për një dhomë të dedikuar për serverat siç është e 
dokumentuar në Rregulloren e Ndërtimit të Dhomës së Serverave e publikuar nga AKSHI. Por e parë me syrin teknik ajo 
dhomë është teknikisht vendi më i përshtatshëm për ta krijuar siç duhet një ambjentin për serverat qendrorë, e domosdoshme 
për implementimin dhe mirëfunksionimin e sistemeve të informacionit që bashkia po dhe do të implementojë. Në këto kushte, 
duhet theksuar se është pika fillestare e cila duhet të plotësohet patjeter sipas kushteve të përcaktuara qartë në rregulloren e 
sipërpërmendur, në mënyrë që të sigurohet qeverisja elektronike. 

ii. Synimi I projektit  

Të garantojmë transparencë, ofrim të shërbimit pranë qytetarit, profesionalizëm, cilësi e korrektesë, luftë kundër korrupsionit 
Projekti synon përmirësimin e kushteve fizike dhe teknike të dhomës aktuale të serverave, duke krijuar një bazë të fortë për 
implementim të sistemeve të informacionit që aktualisht po implementohen dhe që do të implementohen në të ardhmen, në 
kuadër të programit qeverisjes vendore elektronike të Bashkisë Shkodër. 
 
iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

 
1. Projekti Teknik i ristrukturimit 
2. Implementimi i Projektit Teknik për ristrukturim, preventivimi dhe prokurimi i punimeve dhe artikujve të nevojshëm furnizim 

vendosje. 
3. Kapitalizimi i Projektit 

b) Rezultatet e pritshme 

 
Në fazën e kapitalizimit të projektit, ambjenti i Dhomës së Serverave duhet të plotësojë kushtet teknike dhe fizike të 
përcaktuara në pikënn 4.1 të kapitullit 4 “Standarte – Karakteristika të Përgjithshme”, pikës 4.4 për “Sistemin e Ftohjes” dhe 
pikës 4.5 për “Sistemin Elektrik”  të Rregullores së Ndërtimit të Dhomës së Serverave në fuqi të publikuar nga AKSHI me datë 
02/12/2008. 
Kushtët e mirëkrijuara për këtë dhomë garantojnë mirëfunksionimin e të gjithë Sistemeve të Informacioneve si dhe 
Komunikimin Elektronik on-line 24/7 pa kufizime, në bashkinë qendër dhe në të gjitha njësitë administrative. 
c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

 
3. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
4. Drejtoria e Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe 

Monitorimit të Investimeve 
5. Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemve të Informacionit 
6. Ofruesi i Shërbimit (Service Provider) i cili do të implementojë 

Projektin Teknik në varësi të specifikimeve teknike të 
përcaktuara në procedurën e prokurimit elektronik 
 

 
 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Realizimi iprojektit teknik     

A.2 Realizimi i projektit     

 A.2.1 Kepje suvatim deri ne tulle 5   5 

 A.2.2 Suva brenda mur tulle me pompe llaç I 
perzier M25 21   21 

 A.2.3 Veshje muri me kartonxhes cimentato 
(per pjesen e dritares) 14   14 

 A.2.4 Boje hidroplastike importi e cilesise se I-
re 43   43 

 A.2.5 Shtrese me pllaka grez porcelanato 51   51 
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 A.2.6 Instalime elektrike 10   10 
 A.2.7 Togëzim 100   100 

A.3 Kapitalizim iI projektit, fuqizim I burimeve 
njerzore, monitorim     

TOTALI 244   244 
f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemve të 

Informacionit 
 Drejtoria e Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe 

Monitorimit të Investimeve 
 Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse 
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Nr. 25 
Projekti: P1.F1.O2.A22 
 
Mirëmbajtje pajisje informatike 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, 
Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1 Administrata 
Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Bashkia Shkodër, pas reformës administrativo-territoriale ka në juridiksion të saj 10 Njësi Administrative (Ana e Malit, Bërdicë, 
Dajç, Guri i Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh , Velipojë). Secila prej Njësive Administrative ka në inventarin e saj 
Pajisje Informatike ndësr të cilat disa janë në gjendje të mirë pune e disa të tjera nuk janë konsideruar në gjendje të mirë pune 
por të mundhsme për t’u mirëmbajtur dhe për t’u përdorur në vazhdim. Bashkia Shkodër në programin e saj ka një ndër pikat 
kyçe mbi të cilën mbështetet qeverisja e saj në këto 4 vite, pikërisht Dixhitalizimi i Administratës Publike. Kjo pikë kyçe mund të 
funksionojë ashtu siç dhet nëse ka një mbështetje të mirë në infrastrukturë fizike TIK 

ii. Synimi i projektit  

Të garantojmë transparencë, ofrim të shërbimit pranë qytetarit, profesionalizëm, cilësi e korrektesë, luftë kundër korrupsionit 
Bashkia Shkodër synon Dixhitalizimin e Administratës Publike dhe kjo mundësohet në mbështetje të një infrastrukture shumë 
të mirë pajisjesh informatike (pajisjesh TIK). 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

Implementimi i Projektit Teknik, preventivimi i mirëmbajtjes për pajisjet TIK të parazgjedhura për një mundësi riparimi të tyre 
Prokurimi i mirëmbajtjes me furnizim vendosje sipas grafikut të shpërndarjes të miratuara paraprakisht. 
Asistimi Teknik  
b) Rezultatet e pritshme 

 
 Pajisje informatike me specifikime teknike më të mira 
 Sistem komunikimi elektronik më të qendrueshëm  
 Ofrim i shërbimeve elektronike më të sigurta 
 Profesionalizëm, Cilësi dhe Korrektësi  

 

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

1. Drejtoria e Burimeve Njrëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
2. Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të Informacionit / Sektori i 

Administrimit të Sistemeve dhe Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një 
Ndalesë  

3. Ofruesi i Shërbimit (Service Provider) i cili do të ofrojë mirëmbajtjen e 
pajisjeve TIK (sipas kushteve paraprake të vendosura në procedurat e 
prokurimit) 

  
Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operati
ve 

kapital
e 

A.1 
Implementimi i Projektit Teknik, preventivimi i mirëmbajtjes për pajisjet TIK të 
parazgjedhura për një mundësi riparimi të tyre 
 800  800 

 

A.2 Prokurimi i mirëmbajtjes me furnizim vendosje sipas grafikut të shpërndarjes të 
miratuara paraprakisht. 

  

A.3 Asistenca tekinike      

TOTALI 800  800  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Burimeve Njrëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 
Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të 
Informacionit / Sektori i Administrimit të Sistemeve 
dhe Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një 
Ndalesë  
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Nr. 26 
 
Projekti: P1.F1.O2.A23 
 
 Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) 

Llojet e programit:  P1    
Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:P1.F1            
Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Bashkia Shkodër, pas reformës administrativo-territoriale ka në juridiksion të saj 10 Njësi Administrative (Ana e Malit, Bërdicë, 
Dajç, Guri i Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh , Velipojë). Secila prej Njësive Administrative ka në inventarin e saj 
Pajisje Informatike ndësr të cilat disa janë në gjendje të mirë pune e disa të tjera nuk janë konsideruar jashtë funksionit. 
Bashkia Shkodër në programin e saj ka një ndër pikat kyçe mbi të cilën mbështetet qeverisja e saj në këto 4 vite, pikërisht 
Dixhitalizimi i Administratës Publike. Kjo pikë kyçe mund të funksionojë ashtu siç dhet nëse ka një mbështetje të mirë në 
infrastrukturë fizike TIK e përkthyer në pajisje informatike të reja me specifikime teknike shumë të mira. 

ii. Synimi i projektit  

Të garantojmë transparencë, ofrim të shërbimit pranë qytetarit, profesionalizëm, cilësi e korrektesë, luftë kundër korrupsionit 
Bashkia Shkodër synon Dixhitalizimin e Administratës Publike dhe kjo mundësohet në mbështetje të një infrastrukture shumë 
të mirë pajisjesh informatike (pajisjesh TIK). 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

1. Implementimi i Projektit Teknik, preventivimi dhe prokurimi i pajisjeve TIK (hardëare) të nevojshme sipas pozicioneve të 
punës, detyrave dhe të drejtave të përdoruesve. 

2. Prokurimi dhe Instalimi i pajisjeve sipas grafikut të shpërndarjes të miratuara paraprakisht. 
3. Asistimi Teknik  

b) Rezultatet e pritshme 
 

 Pajisje informatike me specifikime teknike më të mira 
 Sistem komunikimi elektronik më të qendrueshëm  
 Ofrim i shërbimeve elektronike më të sigurta 
 Profesionalizëm, Cilësi dhe Korrektësi  

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

1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
2. Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të Informacionit / Sektori i Administrimit të Sistemeve 

dhe Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë  
3. Ofruesi i Shërbimit (Service Provider) i cili do të ofrojë pajisjet TIK(sipas kushteve paraprake 

të vendosura në procedurat e prokurimit). 

  
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Tot
ali 
(00
0 
lek) 

 Nga kjo: 

Pa
ga, 
sig 

oper
ative 

kapi
tale 

A.
1 

Implementimi i Projektit Teknik, preventivimi dhe prokurimi i pajisjeve TIK (hardëare) të 
nevojshme sipas pozicioneve të punës, detyrave dhe të drejtave të përdoruesve. 8 

000 
  8 

000 A.
2 Prokurimi dhe Instalimi i pajisjeve sipas grafikut të shpërndarjes të miratuara paraprakisht.  

A.
5 

Drejtoria e Burimeve Njrëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
Drejtoria TIK & SI  

    

TOTALI 8 
000   8 

000 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
 Drejtoria e Burimeve Njrëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
 Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të Informacionit / Sektori i Administrimit 

të Sistemeve dhe Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë  
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Nr. 27 

 
Projekti: P1.F1.O2.A24 
 
Mirëmbajtje e faqes zyrtare web 
www.bashkiashkoder.gov.al dhe 
moduleve të integruara të saj 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Bashkia Shkodër prej disa vitesh zotëron një faqe zyrtare interneti nën domain-in www.bashkiashkoder.gov.al. Kjo faqe është 
24/7 on-line me një ndërfaqe të rikonfiguruar në janar në vitin 2014 të investuar nga dldp (Programi për Decentralizim dhe 
Zhvillim Lokal), në kuadër të ndërtimit dhe implementimit për herë të parë në institucionin tonë të Zyrës me Një Ndalesë 
(sportelet me një ndalesë të ofrimit të shërbimeve vendore ndaj qytetarit). Kjo faqe është e ndërtuar konform standarteve të 
përcaktuara nga AKSHI, dhe aktualisht menaxhueshëm në web nga Sekretaria e Këshillit të Bashkisë. Moduli e-Pjesëmarrje i 
implementuar dhe i integruar në faqe, mundëson është një faqe e nivelit të IIItë. Gjithashtu është ndërtuar edhe në përputhje me 
standartet ndërkombëtare për ofrimin e informacionit ndaj qytetarit, duke iu referuar disa modeleve të faqeve zyrtare web të 
disa bashkive nëpër botë, siç është faqja zyrtare e City of London. Kjo faqe është e ndërtuar mbi një platforme web e quajtur 
easyweb 2.0, një sistem i menaxhueshëm nga përdoruesit e bashkisë në nivel përmbajtjeje (content). Ofruesi i këtij shërbimi 
është kompania ArkIT në Tiranë, e cila është përgjegjëse edhe për host-imin, mirëmbajtjen teknike të saj dhe ofrimin e 
shërbimit të adresave e-mail të stafit nën domain-in zyrtar. Në faqe janë të integruar edhe disa module për pjesëmarrjen e 
qytetarëve. Moduli i Librarisë Ligjore i implementuar dhe i integruar në faqe, bën të mundur që bashkia të ndajë më qytatët të 
gjithë vendimet e Këshillit të Bashkisë përmes një moduli të krijimin e vazhdueshëm të sondazheve me tematika të ndryshme 
dhe marrjen e feedback-ut nga qytetari, lehtësisht i menaxhueshëm nga punonjësit e bashkisë. Moduli i Sistemit 
Kërkesë/Ankesë, i integrueshëm në faqen web, bën të mundur gjurmimin e kërkesave/ankesave që aplikohen në Zyrën e 
Integruar me Një Ndalesë të qytetarit direkt nga portali on-line. Shkarkimi i formularëve on-line në kuadër të programit të 
transparencës janë një tjeter mjet i përfshirjes së qytetarit përmes këtij portali web. Aktualisht është i pasuruar me këta 
shërbime, por është shumë i rëndësishëm ristrukturimi i vazhdueshëm i tij deri në përftimin e një portali web model on-line, 
gjithnjë në shërbim të qytetarit dhe vizitorit tonë. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali cfarëe do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të garantojmë transparencë, ofrim të shërbimit pranë qytetarit, profesionalizëm, cilësi e korrektesë, luftë kundër korrupsionit 
Projekti synon ofrimin e qeverisjes elektronike duke forcuar një komunikim virtual dhe transparent Bashki – Qytetar dhe 
anasjelltas (G2C / C2G).  

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  
 

1. Hostimi i Aplikimit, shërbim i cili paguhet për hapsirën që faqja zyrtare e bashkisë shkodër zë në web (në server-in e 
ofruesit të shërbimit ArkIt i cili zotëron një Web Server, pasi aktualisht për Bashkinë Shkodër gjykohet e vështirë ngritja e 
një Web Server-i në pronësi të saj për shkakt të mungesës së infrastrukturës fizike dhe sigurisë që duhet të ketë 
informacioni i faqs tonë zyrtare). 

2. Suport Teknik, shërbim i cili paguhet për ndërhyrje teknike të ndryshme të nivelit të lartë sipas nevojave dhe kërkesave të 
institucionit konform informacionit apo mjeteve që kërkohet të publikohen 

3. Moduli i Librarisë Ligjore, shërbim i cili siguron mirëmbajtjen teknike të këtij moduli në kuadër të transparencës së 
vendimarrjes së insitucionit tonë ndaj qytetarit.  

4. Moduli e-Pjesëmarrje, shërbim i cili siguron mirëmbajtjen teknike të këtij moduli në kuadër të transparencës dhe cilësisë 
së shërbimeve të insitucionit tonë ndaj qytetarit, përmes sondazheve të ndryshme të publikuara herë pas here nga për 
qytetarin, tregues shumë i rëndëshishëm për matjen e performancës së institucionit tonë. 

5. Moduli Kërkesë/Ankeesë, shërbim i cili siguron njoftimin on-line të qytetarit për gjendjen e shërbimit të aplikuar prej tij në 
Zyrën e Integruar me Një Ndalesë. 

6. Trajnim i Stafit TIK për suport teknik dhe stafit të drejtorive të tjera përkatëse për azhornimin e vazhdueshëm përmbajtjes 
së faqes web. 
 

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

Rezultat i pritshëm është që bashkia Shkodër të zotërojë një faqe sa më ndërvepruese me vizitorin (user-friendly) të  
struktururar ne mënyrën e duhur dhe e informacioni i kërkuar të jetë i kapshëm në të shumtën 3 klikime. Të arrihet gradualisht 
në gjendjen e ofrimit të qeverisjes së hapur ndaj qytetarit, duke bërë publike çdo vendim te institucionit dhe çdo informacion të 
tij. Të merpërftohet në mënyrë elektronike mendimi i qytetarit ndërmjet sondazheve on-line dhe librarisë ligjore, si dhe ti ofrohet 
informacioni për shërbimet e kërkuara prej tyre përmes sistemit të integruar në web të Zyrës më Një Ndalesë. Si rrjejllojë, ky 
mjet rrit transparencën, lufton korrupsionin dhe rrit korrektësinë & cilësinë e institucionit dhe administratës vendore. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

 
1. Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të 

Informacionit / Sektori i Administrimit të Sistemeve 
dhe Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një 

  
Bashkia e Shkodrës 

http://www.bashkiashkoder.gov.al
http://www.bashkiashkoder.gov.al.
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Ndalesë 
2. Drejtoritë përgjegjëse për përpunimin e 

informacionit për publikim në web sipas 
specifikave përkatëse. 

3. Ofruesi i Shërbimit (Service Provider) i cili do të 
ofrojë host-imin dhe asistencën teknike (sipas 
kushteve paraprake të vendosura në procedurat e 
prokurimit) si dhe trajnimet e stafeve përkatëse. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 
 
Hostimi i Aplikimit 
 

36  36 
 

A.2 
 
Suport Teknik 
 

36  36 
 

A.3 

 
Integrim i Moduleve - Librari 
Ligjore, e-Pjesëmarrje, SiZ1N 
 

20  20 

 

A.4 

 
Trajnime - Ngritja e kapaciteteve 
dhe trajnimet 
 

80  80 

 

A.5/6 

 
4 Specialistë Drejtoria TIK & SI ( 1 
Drejtor, 1 Përgjegjës, 2 
Specialistë) të angazhuar 
mesatarisht 2 orë në ditë me 
SiZ1N sipas nevojave 
15 Specialiste të Drejtorive 
Prodhuese të Shërbimeve të 
angazhuar 1-4 orë në ditë sipas 
informacionit të nevojshëm për 
publikim/azhornim. 
 

    

TOTALI 172  172  
f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 (Projekti zbatohet në një 
kohëzgjatje 1-vjeçare) 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
 Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të Informacionit / 

Sektori i Administrimit të Sistemeve dhe Menaxhimit të Zyrës 
së Integruar me Një Ndalesë 

 Drejtoritë përgjegjëse për përpunimin e informacionit për 
publikim në web sipas specifikave përkatëse. 
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Nr. 28 
Projekti: P1.F1.O2.A25 
 Zgjerimi i rrjetit kompjuterik (Intranet) për komunikimin 
elektronik të brendshëm, implementimi i Sistemit të Kontrollit 
të Aksesit dhe Sistemit të Vëzhgimit 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, 
Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata 
Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Në vitin 2013, pas një ndërhyrjeje që Bashkia Shkodër bëri për të ndëtuar një pjesë të intranet-it, i cili u cilësua si funksional në 
kushte emergjente për funksionimin e sistemve të informacionit në atë kohë. I njëjti intranet me të njëjtat kushte fizike e 
teknike, si para 2 vitesh, vazhdon të përdoret edhe sot në bashkinë qendër. Ndërkohë duhet theksuar që ky rrjet është 
ndërtuar vetëm në zyrat që deri tani ka mbuluar Bashkia Shkodër, ndërkohë që në ambjentet e godinës janë të akomoduar 
edhe zyra institucionesh të tjera apo shoqatash dhe organizatash jo fitim prurëse. Zgjerimi i Bashkisë Shkodër, si rrjedhojë e 
Reformës Territoriale, detyrimisht ndryshon strukturën organizative të institucionit duke e zgjeruar atë. Si rezultat shumë shpejt 
të gjitha zyrat e godinës do të jenë në dispozicion të administratës së zgjeruar dhe në këtë mënyrë shumë poste punë do të 
shtohennë zyrat aktuale ku ka rrjet të shtruar e në zyrat e tjera në të cilat do të jetë e nevojshme që të shtrihet rrjeti kompjuterik 
fizikisht. Për sa i përket Sistemit të Kontrollit të Aksesit, nuk ka akoma te implementuar një të tillë të bashkinë qendër e as në 
njësitë adminsitrative. Ndërkohë që Sistemi i Vëzhgimit i brendshëm ka probleme fizike prejmkohësh dhe pajisjet monitoruese 
(kamerat) janë të vjetra e nuk kanë cilësinë e duhur teknike për të mbuluar qartë të gjithë ambjentet e brendshme të godinës 
qendrore. Për sa i përket pajisjeve monitoruese të jashtme janë po në të njëjtat kushte fizike e teknike, me probleme dhe me 
specifikime teknike të dobëta për mbulimin e ambjenteve të jashtme të godinës. Për njësitë administrative, sipas inventarëve 
fizik TIK të dorëzuar, rezulton se nuk kanë sisteme vëzhgimi. Por zgjerimi i Sistemit të Kontrollit të Aksesit dhe i Vezhgimit në 
15 njësitë administrative, i menaxhueshëm nga sistemi qendror në bashkinë qendër, është shumë i rëndësishëm në këtë fazë 
dhe lehtësisht i integrueshëm përmes internetit. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi iI grupit të synuar) 

Të garantojmë transparencë, ofrim  të shërbimit pranë qytetarit, profesionalizëm, cilësi e korrektesë, luftë kundër korrupsionit 
Projekti synon përmirësimin dhe zgjerimin Intranetit në të gjithë ambjentet e godinës qendrore të Bashkisë Shkodër, 
implementimin e Sistemit të Integruar të Kontrollit të Aksesit dhe të Vëzhgimit në të gjitha njësitë administrative, për më shumë 
siguri dhe transparencë në punën e përditshme të qeverisjes vendore. 

iii. Aktivitetet kryesore tëe projektit  

1. Projekti Teknik Intranet, Access Control, Monitoring System 
2. Implementimi i Projektit Teknik, preventivimi dhe prokurimi i punimeve dhe artikujve të nevojshëm furnizim vendosje 

(Kabinete rrjeti, Sëitch-e gigabit të menaxhueshëm, Patch Pannel-e, Kabllo, Kanalina, MikroTik, Access Controller, 
Communication Interface, RCP Master Software për menaxhimin e hyrje/daljeve, Bateri, Kamera te jashtme/brendshme, 
Software për menaxhimin e monitorimit, etj.) 

3. Kapitalizimi i Projektit 

b) Rezultatet që prisni  
 
Në fazën e kapitalizimit të projektit, në të gjithë ambjentet e godinës qendrore të bashkisë do të ketë të shtrire fizikisht rrjet 
komunikimi kompjuterik (intranet) sipas rregullores së komunikimit elektronik e cila do të sigurojë që çdo kompjuter dhe pajisje 
rrjeti në gjendje pune në përdorim nga nëpunësit e bashkisë do të jetë i integruar në rrjetin e brendshëm sipas konfigurimeve 
përkatëse. Kjo infrastrukturë fizike më kushte optimale siguron mirëfunksionimin 24/7 pa kufizime të të gjithë sistemeve të 
informacionit të implementuara dhe që do të implementohen në të ardhmen në Bashkinë Shkodër. Gjithashtu do të 
implementohet Sistemi i Kontrollit të Aksesit për të gjithë punonjësit e institucionit pavarësisht pozicionimit të tyre në bashkinë 
qendrore apo në njësitë administrative. Ky sistem do të jetë i shtrirë edhe në të gjithë njësitë adminitrative dhe i 
menaxhueshëm nga qendra në mënyrë të integruar. Sistemi i Vëzhgimit, gjithastu do të jetë pjesë e këtij projekti, i integruar në 
të gjitha ambjentet e brendshme dhe të jashtme të godinës qendrore dhe të njësive adminsitrative i menaxhueshëm nga 
bashkia qendër. Ky sistem do të ofrojë më shumë siguri dhe transparencë në punën e përditshme të administratës vendore. 
 

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

1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
2. Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemve të Informacionit 
3. Ofruesi i Shërbimit (Service Provider) i cili do të implementojë Projektin 

Teknik në varësi të specifikimeve teknike të përcaktuara në procedurën 
e prokurimit elektronik 

4. Trajnim i stafit të Drejtorisë TIK & SI për manaxhimin e sistemeve 
përmes software-eve përkatës 

  
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000  Nga kjo: 
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lek) Paga, 
sig 

operativ
e kapitale 

A.1 Projektimi     

A.2 Implementimi I projektit     

 A.2.1 

Intranet - Furnizim/vendosje e të gjitha pajisjeve 
fizike të nevojshme për ndërtimin fizik të intranetit në 
të gjithë ambjentet e godinës qendrore të bashkisë 
sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në 
rregulloren e komunikimit elektronik 

3 588   3 588 

 A.2.2 

 
Kontrolli i Aksesit - Furnizim/vendosje e të gjitha 
pajisjeve fizike të nevojshme për ndërtimin fizik të 
sistemit të kontrollit të aksesit dhe konfigurimi i 
software-it për menaxhimin e tij nga stafi i drejtorisë 
TIK 
 

884   884 

 A.2.3 

 
Sistemi i Vëzhgimit  - Furnizim/vendosje e të gjitha 
pajisjeve fizike të nevojshme për ndërtimin fizik të 
sistemit të vëzhgimit dhe konfigurimi i software-it për 
menaxhimin e tij nga stafi i drejtorisë TIK 
 

1 578   1 578 

 A.4 

 
3 Specialistë të Drejtorise së Burimeve Njerëzore dhe 
Shërbimeve Mbështetëse të angazhuar me 
mbarëvajtjen e implementimit të projektit teknik. 
 
3 Specialistë Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemve 
të Informacionit, si mirëmbajtësit në mënyrë të 
vazhdueshmë të sistemit. 
 

    

TOTALI 6 050   6 050 
f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 (Projekti konsolidohet në një kohëzgjatje 1- mujore ) 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
 Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Mbështetëse 
 Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemve të 

Informacionit 
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Nr. 29 

Projekti: P1.F1.O2.A2 
 
 Implementimi i Sistemit të Menaxhimit të 
Dokumentave në një Bazë të Dhënash Qendrore 
të Qendërzuar dhe të Integruar (Integrated Active 
Directory System) 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrimi iI shkurtër i projektit 

i. Situata  

Në muajin Gusht të vitit 2014 Bashkia Shkodër ka implemetnuar një sistem menaxhimi dokumentacioni të brendshëm të 
qendërzuar në një Server qendror skedarësh (File Server) i cili është i pozicioniuar në Dhomën e Serverave. Gjithashtu është 
implemnetuar dhe konfiguruar edhe një server qendror për manaxhimin e përdoruesve të bashkisë sipas pozicioneve të punës, 
detyrave dhe të drehtave në akses që ato duhet të kenë (Primary Domain Server) si dhe një server sekondar për back up 
(Secondary Server). Po në të njëjtën kohë është ngritur dhe implementuar edhe një mail server i brendshëm në të cilin mund të 
kenë akses përdorues pa limit për komunikimin me e-mail në rrjetin kompjuterik të brendshëm (intranet) si dhe është 
konfiguruar një Fireëall për mbrojtjen e këtij sistemi elektronik komunikimi. Të gjithë këto server-a të konfiguruar e kanë burimin 
në Dhomën e Serverave dhe më pas shpërndahen me intranet në të gjithë përdoruesit e institucionit. Ndërkohë ky sistem për 
shkaqe të mungesës së vullnetit të zbatimit të komunikimit elektronik sipas udhëzimeve në fuqi të paracaktuara nga AKSHI për 
çdo institucion shtetëror, nuk është zbatuar në praktikë ashtu siç duhet nga punonjësit e bashkisë. Ndërkohë aktualisht ky 
sistem po zgjerohet në një shkallë më tej, pasi po ngrihet dhe po implementohet një Sistem SMS dhe Mail për komunikim e 
bashkisë me qytetarët apo insitucione te tjera për njofitimin e tyre me sms për të gjithë statuset e shërbimeve që ato kërkojne 
nga bashkia dhe për zgjerimin e e-mailit zyrtar për të përftuar një komunikim zyrtar elektronik më të zgjeruar. 
Megjithatë, situata është e pambuluar plotësisht për shkak të Reformës Territoriale. Në këtë sistem të qendërzuar të 
manaxhimit të dokumentacionit dhe krijimit të bazes së të dhënave qendrore të bashkisë duhet të përfshihen të gjitha Njësitë 
Administrative. Tashmë gjendemi të vënë para përgjegjësisë së krijimit të sistemit të integruar dhe të qendërzuar të manaxhimit 
të dokumentave përmes një baze të dhënash qendrore për të gjithë bashkinë. Ky sistem siguron dixhitalizimin e administratës 
vendore, rezultat i të cilës do të jetë prodhimi i dokumentaciot korrekt dhe cilësor i bashkisë. 

ii. Synimi i projektit  

 
Të garantojmë transparencë, ofrim  të shërbimit pranë qytetarit, profesionalizëm, cilësi e korrektesë, luftë kundër korrupsionit 
Projekti synon imlementimin e një sistemi të integruar për menaxhimin e një baze të dhënash qendrore të dokumentacionit 
vendor, një administratë vendore dixhitale si dhe një qeverisje elektronike transparente. 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet qëe do të ndërmerrni për të prodhuar rezultate) 

 
4. Implementimi i Projektit Teknik, preventivimi dhe prokurimi i pajisjeve TIK (hardëare) të nevojshme (9 server, 9 VPN 

(Virtual Private Netëork) Router) 
5. Konfigurimi i Sistemit të Integruar të Qendërzuar i liçensuar (Licensed Integrated Active Directory) 
6. Ngritja e kapaciteteve dhe asistimi teknik ( trajnimi i stafit TIK në Advanced Active Directory (Drejtoria e Teknologjisë dhe 

Sisteme të Informacionit, 7 Specialistë) 
7. Kapitalizimi i Projektit ( mirëmbajtja, monitorimi dhe konsolidimi i Sistemit) 

b) Rezultatet që prisni   
 
Në fazën e kapitalizimit të sistemit, duhet të kemi të konfiguruar një sistem të integruar të menaxhimit të të drejtave për akses 
për të gjithë përdoruesit e bashkisë sipas pozicioneve të punës që ato mbulojnë, strukturës hierarkike dhe organizative të cilave 
u përkasin, detyrave funksionale që kanë në punë, në një Server Domain Controller qendror. Duhet të kemi të konfiguruar një 
bazë të dhënash qendrore dixhitale për menaxhimi e dokumentacionit (File Server të integruar) që Bashkia Shkodër prodhon 
çdo ditë sipas nevojave dhe detyrave funksionale pavarësisht pozicionimit të punonjësve me detyrë në bashkinë qendër apo në 
njësi administrative. Të gjithë kompjuterat do të jenë të konfiguruar sipas pozicionit të punës që mbulon punonjësi që e përdor, 
në funksion vetëm të punës së përditshme me të drejta aksesi të kufizuar në menaxhim të sistemit të shfrytëzimit që kanë të 
instaluar, në përdorim të programeve aplikative, të memorieve masive të jashtme, të shfletimit në internet, të përdorimit të 
burimeve input/output të përbashkëta (printera/skaner të përbashkët), të pikave të shperndarjes së dokumentacionit në rrjet 
(Share Point i përbashkët) sipas strukturës hierarkike organizative të vendeve të punës që mbulojnë. Për të siguruar 
komunikimin on-line 24/7 nga bashkia qendër në të gjitha njësitë administrative, duhet të kemi të vedosur atje fizikisht dhe të 
konfiguruar një server të konfiguruar sipas rregullave të përcaktuar nga Serveri Qendror ne bashkinë qendër, si dhe do të 
sigurohet komunikimi elektronik përmes aksesit më VPN Router. Implementimi i këtij sistemi rrit shpejtësinë e komunikimit të 
brendshëm ndërmjet një administrate vendore, e cila në këtë fazë quhet dixhitale, ul kostot për kancelari, letër dhe bojë për 
printera/fotokopje, rrit transparencën, korrektësinë dhe cilësinë e punës së institucionit si dhe gjurmon çdo procedurë pune nga 
krijimi, azhornimi dhe deri tek eleminimi përfundimtar i saj. 
 

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

 
7. Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të Informacionit në 

nivel të menaxhimit të vazhdueshëm të këtij sistemi si dhe 
në nivel trajnimi për nëpunësit e bashkisë. 

8. Të gjithë nëpunësit e institucionit në nivel të përdorimit të 

  
Bashkia Shkoder 
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përditshëm të këtij sistemi. 
9. Ofruesi i Shërbimit (Service Provider) i cili do të ofrojë 

pajisjet TIK sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në 
fazën e prokurimit. 

10. Ofruesi i Shërbimit (Service Provider) i licensuar, i cili do të 
konfigurimin dhe implementimin e sistemit si dhe te trajnimit 
të stafit TIK, sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në 
fazën e prokurimit. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, sig operative kapitale 

A.1 

 
Blerje Pajisje TIK - 9 Server, 9 VPN Router (të 
përfshira tek Blerje Pajisje TIK) 
 

   

 

A.2 

 
Konfigurim Sistemi - Active Directory e Integruar e 
Licensuar  
 

56   56 

A.3 

 
Konfigurim, Trajnim teknik i Stafit TIK - Ngritja e 
kapaciteteve për stafin TIK  
 

588   588 

A.4 

 
4 Specialistë Drejtoria TIK & SI ( 1 Drejtor, 2 
Përgjegjës, 4 Specialistë) të angazhuar mesatarisht 2-
4 orë në ditë me mirëmbajtjen e sistemit sipas 
nevojave 
 
Të gjithë nëpunësit e insitucionit pavarësisht pozicionit 
do të punojnë 8 orë në ditë në këtë sistem 

    

TOTALI 644   644 
f) Periudha e zbatimit  
 
Gjate vitit 2016 (Projekti konsolidohet në një 
kohëzgjatje 3-mujore) 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të Informacionit  
 Të gjithë nëpunësit e institucionit në nivel të përdorimit të 

përditshëm të këtij sistemi. 
 

  



 | 199 
 

 
 

Nr.30 Projekti : P1.F1.O2.A27 
Mirembajtje e ambienteve fizike shtesë te 
rikonstruktuara dhe digjitalizimi i arkives 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Bashkia Shkodër ka nën administrimin e saj një ambjent dedikuar arkivës së institucionit në kushte fizike jashtë standartit të 
duhur për sigurinë e dokumentacionit të saj. Bazuar në Ligjin Nr. 9154, datë 06.11.2003 ”Për Arkivat”, Bashkia Shkodër duhet ti 
sigurojë ambjente fizike të përshtatshme arkivit të dokumentacionit të saj të 10 viteve të fundit. Gjithashtu, në zbatim të 
Udhëzimin Nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, 
aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të 
prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”, Bashkia Shkodër tashmë ka në ngarkim të gjithë arkivat e ish-Komunave, sot 
Njësitë Administrative të saj. Kjo e vështirëson edhe më shumë situatën dhe e vendos Bashkinë Shkodër përpara një gjendje 
emergjente për të ndërhyrë në mirëmbajtjen fizike të ambjenteve aktuale të arkivës së saj dhe në shtimin e ambjenteve të 
nevojshme, me kushte fizike të përshtatshme, për vendosjen dhe sistemimin e dokumentacionit të arkivave të Bashkisë Qendër 
dhe Njësive Administrative. 
Në këto kushte, Këshilli i Bashkisë Shkodër përmes VKB Nr. 47, datë 04.12.2015 ”Për miratimin e fondit për mirëmbajtje të 
jashtëzakonshme të ambienteve të arkivës së Bashkisë Shkodër” miratoi shumën prej 2,652,284 lekë për mirëmbajtjen fizike të 
ambjenteve ekzistuese të arkivës së Bashkisë Shkodër, mbështetur në një projekt propozim teknik dhe financiar konkret. Ky 
burim financimi është marrë nga fondi grant tranzitor i akorduar Bashkisë Shkodër në zbatim të VKM NR. 664, datë 29.07.2015 
”Për shpërndarjen e fondit tranzitor për zbatimin e reformës së re administrativo-territoriale”. Aktualisht, po përgatiten 
dokumentat e nevojshëm për të vijuar me procedurën e prokurimit të mirëmbajtjes konform specifikimeve teknike dhe 
financiare të parashikuara. 
Megjithatë, ambjenti ekzistuese i arkivës është i pamjaftueshëm në hapsirë dhe kapacitet për të sistemuar të gjithë kapacitetin 
e dokumentacionit në ngarkim. Sot arkivi i Bashkisë Shkodër ka 200 metër linear dokumenta të papërpunuara të Bashkisë 
Qendër dhe  249 metër linear dokumeta të papërpunuara të Njësive Administrative. Kushtet aktuale fizike të pafavorshme 
ndikojnë në mos sistemimin, organizimin, klasifikimin dhe marrjen e të dhënave të dokumentuara në kohën e duhur. Kjo situatë 
shkakton vonesa dhe kosto shtesë për këtë sektor. Nisur nga kjo situatë, është e domosdoshme shtesa e ambjenteve të reja 
për Arkivën e Bashkisë Shkodër me të paktën 100 m2. 
Nga ana tjetër, dokumentat dhe arkiva në përgjithësi në Bashkinë Shkodër, nuk ruhen në formë dixhitale, por përpunohen dhe 
ruhen manualisht vetëm fizikisht. Kushtet aktuale ndikojnë në mos sistemimin, organizimin, klasifikimin dhe marrjen e të 
dhënave të dokumentuara në kohën e duhur. Kjo situatë shkakton vonesa dhe kosto shtesë për këtë sektor. Në këto kushte 
është i domosdoshëm procesi i dixhitalizimit të dokumentacionit të kësaj arkive. Ky është një proces i parashikuar për tu 
financuar nga Qeveria Shqiptare për të gjithë bashkitë e vendit tonë, në kuadër të përmbushjes së detyrimeve dhe zbatimit të 
Refomës Territoriale. Ky proces do të zbatohet gjatë vitit 2016, pjesë e të cilit do të jetë edhe Bashkia Shkodër duke ofruar 
angazhimin e plotë të saj në zbatim me korrektësinë dhe transparencën maksimale kësaj faze kaq të rëndësishme të Reformës 
Territoriale. Dixhitalizimi i arkivës do të rrisë sigurinë e informacionit, do të reduktojë nevojën për hapsira fizike për arkivën dhe 
do të reduktojë kohën e përpunimit të dokumentacionit arkivor. 
 

ii. Synimi i projektit  

Zgjerimi i ambjenteve dhe përmirësimi i kushteve fizike të tyre për Arkivën qendrore të Bashkisë Shkodër konform standarteve 
të nevojshme.  
Automatizimi i procesesve të arkivimit të dokumentacionit të përditshëm dhe historik të Bashkisë Shkodër, përmes një programi 
(software)  në kuadër të dixhitalizimit dhe krijimit të një baze të dhënash qendrore për Protokoll-Arkivin e Njësive të Qeverisjes 
Vendore. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 
A. Mirëmbajtje e jashtëzakonshme e ambienteve të Arkivës së Bashkisë Shkodër  

1. Ndërtimi i projektit teknik 
2. Preventivimi financiar i nevojshëm 
3. Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për procedurën e prokurimit 
4. Zbatimi i projektit sipas specifikimeve teknike të paracaktuara 

B. Kapitalizimi i projektit dhe monitorimi i tijAmbjente fizike shtesë të rikonstrukturuara për Arkivën e Bashkisë Shkodër 
1. Ndërtimi i projektit teknik 
2. Preventivimi financiar i nevojshëm 
3. Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për procedurën e prokurimit 
4. Zbatimi i projektit sipas specifikimeve teknike të paracaktuara 
5. Kapitalizimi i projektit dhe monitorimi i tij 

C. Dixhitalizimi i Arkivës së Bashkisë Shkodër 
1. Instalimi dhe konfigurimi fizik dhe logjik i pajisjeve TIK të nevojshme për procesin e dixhitalizimit të arkivave 
2. Instalimi dhe implmentimi i software-it të përzgjedhur për dixhitalizimin e arkivave 
3. Trajnimi i nëpunësve të domosdoshëm të përfshirë në procesin e dixhitalizimit 
4. Monitorimi, testimi dhe kapitalizimi i projektit të dixhitalizimit të arkivave 
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b) Rezultatet e pritshme 
Ambjente fizike të mjaftueshme dhe të përshtatshme në përputhje me standartet ligjore lidhur për ambjentet e arkivave të 
institucioneve shtetërore. 
Arkivë dixhitale dhe procese të automatizuara përmes programit (software) të dixhitalizmit të dokumentacionit arkiues, në 
punën e përditshme të Sektorit të Protokoll-Arkivit në Bashkinë Shkodër. 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt 
1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 

/ Sektori i Protokoll – Arkivit 
2. Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit 
3. Drejtoria e Investimeve 

 Bashkia Shkodër, Qeveria Shqiptare 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo:  

Paga, sig operativ
e kapitale 

A.1 Punime Ndërtimi 2,652 

(eshte ne 
proces dhe 

fondi ka 
kaluar me 

VKB) 

  2,652 

(eshte ne 
proces dhe 

fondi ka kaluar 
me VKB) 

A.2 Instalime Elektrike   

A.3 Instalime Ventilimi   

B.1 Punime Ndërtimi 
2 744 

  
2 744 

B.2 Instalime Elektrike   

B.3 Instalime Ventilimi   

C.1 Pajisje TIK të nevojshme për procesin e dixhitalizimit të 
arkivës 

 

  

 C.2 
Implementimi i programit (software) të paracaktuar për 
automatizimin e procesit të arkivimit të dokumentacionit 
të arkives   

C.3 Trajnimi i nëpunësve të përfshirë në zbatimin e  procesit 
të dixhitalizimit   

TOTALI ( me TVSH) 2 744   2 744 
f) Periudha e zbatimit 
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse / 

Sektori i Protokoll – Arkivit 
2. Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit 
3. Drejtoria e Investimeve  
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Nr. 31 

Projekti: P1.F1.O2.A28 
 
Zgjerimi i Sistemit të Integruar të Zyrës 
me Një Ndalesë (SIZ1N) në Njësi 
administrative 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

 
Përmes një studimi disa mujor të realizuar nga Qendra e Kompetences e Qeverisjes Elektronike, të ngritur dhe financuar nga 
dldp (Programi për Zhvillim dhe Decentralizim Lokal), janë identifikuar rreth 67 shërbime të unifikuara që pushteti vendor duhet 
ti ofrojë qytetarit. Këto shërbime ofrohen për qytetarin në Zyrës me Një Ndalesë të ngritur tashmë në Bashkinë Shkodër 
(Qendër) dhe në Njësitë Admnistrative Velipojë dhe Dajç përmes një sistemi informacioni të integruar ndërmejt këtyre 3 njësive. 
Me reformën territoriale Bashkia Shkodër ka nën administrimin e saj edhe 13 njësi të tjera administrative përfishirë këtu ish-
komunat dhe 5 rajonet të cilët nuk kanë të ndërtuar fizikisht një Zyrë me Një Ndalesë dhe nuk kanë të implementuar një sistem 
informacioni. Ka njësi administrative me një terren gjeografik të vështirë nga të cilat u kushtojnë shumë kohë, vështirësi dhe 
kosto transportit qytetarit për marrjen e shërbimit në bashkinë qendër. Për këtë arsye vjen në ndihmë teknologjia e 
informacionit dhe e komunikimit e cila mundëson zgjerimin e sistemit të informacionit të bazuar në një platformë në internet, për 
ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarit në çdo njësi administrative ku ai ndodhet. Në këtë mënyrë qytetarit i sigurohet një zgjidhje 
më e shpejtë, më cilësore, më e besueshme si dhe e gjurmueshme në çdo kohë brenda afatit kohor ligjor që shërbimet duhet t’i 
ofrohen. 
 

ii. Synimi i projektit  

 
Të garantojmë transparencë, ofrim  të shërbimit pranë qytetarit, profesionalizëm, cilësi e korrektesë, luftë kundër korrupsionit 
Projekti synon ofrimin e shërbimeve vendore aty ku qytetari ndodhet, duke mundësuar që qeverisja vendore të shkojë drejt 
qytetarit në mënyrë korrekte dhe cilësore. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 
1. Implementimi i Projektit Teknik, preventivimi dhe prokurimi i pajisjeve TIK (hardëare) të nevojshme (26 PC Brands me 

specifikime teknike mesatare, 13 Pajisje Multifunksionale Printer-Fotokopje-Skaner Brands me specifikime teknike 
mesatare, 26 UPS) 

2. Prokurimi dhe Instalimi i Sistemit të Informacionit SiZ1N ( Sistemi i Integruar i Zyrës me Një Ndalesë) (13 Liçensa Remote 
VPN)  

3. Ngritja e kapaciteteve dhe asistimi teknik ( trajnimi i stafit Front Office (Zyra Pritëse) / Back Office (Zyra Prodhuese) (26 
specialistë të zyrës pritëse dhe prodhuese) 

4. Kapitalizimi i Projektit ( mirëmbajtja, monitorimi dhe konsolidimi i Sistemit) (shtrirje kohore 1-vjeçare e mbuluar nga ofruesi 
fitues i shërbimit dhe drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të Informacionit në Bashkinë Shkodër) 
 

b) Rezultatet që prisni  
 
Në fazën e kapitalizimit të sistemit, tashmë i mundur integrimi përmes mjeteve dhe konfigurimeve TIK, duhet që të gjithë 
shërbimet e unifikuara që i ofrohen qytetarit në Z1N të Bashkisë Shkodër (Qendër), në Njësitë Administrative Dajç dhe 
Velipojë, të ofrohen edhe në të gjitha Njësi Administrative të tjera dhe Rajone. Të gjithë shërbimet e Bashkisë Shkodër duhet të 
ofrohen në 16 njësi. Në bazë të rregullores së ofrimit të këtyre shërbime, e cila pasi të miratohet nga Kryetari i Bashkisë dhe 
Këshilli i Bashkisë Shkodër, disa shërbime do të përpunohen dhe do t’i kthehet përgjigje qytetarit në ato njësi ku ai bën 
kërkesën/ankesën, ndërkohë që disa të tjera përmes sistemit të informacionit do të përpunohen në zyrat prodhuese të bashkisë 
qendër sipas specifikave të llojit shërbimit, dhe më pas duke i kthyer përgjigjen qytetarit po në atë njësi ku ai ka aplikuar brenda 
afatit kohor ligjor të parashikuar. Në këtë mënyrë ne garantojmë transparencë, profesionalizëm, cilësi, korrektësi, luftë kundër 
korrupsionit. 
 

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

 
1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Mbështetëse / Zyra me Një 
Ndalesë 

2. Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të 
Informacionit / Sektori i Administrimit të 
Sistemeve dhe Menaxhimit të Zyrës së 
Integruar me Një Ndalesë 

3. Drejtoritë përgjegjëse për përpunimin e 
shërbimeve që kërkohen nga qytetari sipas 
specifikave përkatëse. 

4. Ofruesi i Shërbimit (Service Provider) i cili do të 
ofrojë Sistemin e Informacionit (sipas kushteve 

  
Bashkia Shkodër 
 
Dldp: (000) lekë 

Blerje dhe instalim SIZ1N 
licence remote VPN 

3640 

Ngritja e kapaciteteve dhe 
asistimi teknik i personelit 
zbatues 

1092 

Total 4732 
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paraprake të vendosura në procedurat e 
prokurimit) si dhe trajnimet e stafeve 
përkatëse. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 

 
Blerje Pajisje TIK – PC, UPS, Pajisje 
Multifunksionale AllinOne (Të përfshira në Pajisje 
TIK) 
 

0   0 

A.2 

 
Blerje dhe instalim SiZ1N - Liçensa Remote VPN 
(DLDP) 
 

    

A.3 
 
Ngritja e kapaciteteve dhe asistimi teknik (DLDP) 
 

    

A.4 

 
19 Specialistë të Zyrës pritëse me Një Ndalesë (1 
Përgjegjës, 18 Specialistë)  të cilët janë të 
angazhuar 8 orë pune në ditë me SiZ1N 
 
4 Specialistë Drejtoria TIK & SI ( 1 Drejtor, 1 
Përgjegjës, 2 Specialistë) të angazhuar mesatarisht 
2-4 orë në ditë me SiZ1N sipas nevojave 
 
45 Specialiste të Drejtorive Prodhuese të 
Shërbimeve të angazhuar 30 min-4 orë në ditë me 
përpunimin e kërkesave/ankesave sipas specifikave 
të shërbimit të kërkuar 
 

    

TOTALI 0   0 
f) Periudha e zbatimit 
 
Gjate vitit 2016 (Projekti konsolidohet në një kohëzgjatje 3-mujore) 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
 Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Mbështetëse / Zyra me Një 
Ndalesë 

 Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të 
Informacionit / Sektori i Administrimit të 
Sistemeve dhe Menaxhimit të Zyrës së 
Integruar me Një Ndalesë 

 Drejtoritë përgjegjëse për përpunimin e 
shërbimeve që kërkohen nga qytetari sipas 
specifikave përkatëse. 
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Nr.32 

 
Projekti: P1.F1.O2.A29 
 
Implemtimi i sistemit të informacionit për 
mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Me hyrjen në fuqi të Reformës së re Administrativo-Territoriale, 373 njësi të qeverisjes vendore u konsoliduan në 61 bashki të 
reja të cilat përfshijnë në juridiksionin e vet disa njësi administrative (ish-komunat). Bashkia Shkodër ka në administrim të saj 11 
njësi administrative, përfshirë Bashkinë Qendër.  Taksat  dhe tarifat vendore potencialisht përbëjnë një burim të rëndësishëm 
financiar për buxhetin e pushtetit vendor dhe për këtë arsye investimi dhe modernizimi i këtĳ sektori është i domosdoshëm. 
Sistemi informatik shërben si një mjet për rritjen profesionale të administrimit të taksave në nivel lokal. Administrimi i taksave, 
nuk ka rëndësi vetëm në rritjen e të ardhurave dhe fondeve të disponushme vendore, por ka rëndësi sepse ai mund të përdoret 
si instrument i domosdoshëm për politika fiskale vendore, instrument i cili do të inkurajonte biznesin në investime në 
infrastrukturë dhe që rrjedhimisht do të sillte uljen e nivelit të papunësisë dhe rritjen e nivelit të jetesës së komunitetit. 
Ne situaten aktuale të bashkive dhe njësive administrative vihen re sot një sërë problemetikash kryesisht si: 

1. Funksione jo qartësisht të ndara. 
Nga konstatimet e bëra në përgjithësi rezulton që i njëjti punonjës i sektorit të merret me llogaritjen e detyrimeve, 
plotësimin e faturave dhe mbledhjen e taksave, për një taksë të veçantë ose për të gjitha taksat për subjektet që ndodhen 
në një territor të caktuar. Një mënyrë e tillë organizimi ku i njëjti punonjës i sektorit kryen identifikimin, llogaritjen, faturimin 
dhe mbledhjen e taksave, krijon mundësi për mashtrime dhe veprime abuzive, fshehje të detyrimeve fiskale. Njëkohësisht 
mungesa e ndarjes së qartë të përgjegjësive dhe proçeseve të punëve brenda sektorit është shkak për mos evidentimin e 
si pasojë mos mbledhjen e kapaciteteve fiskale që disponon bashkia. 
2. Mjete jo efiçente në mbajtjen e të dhënave dhe evidencës 

Mbajtja e listave të subjekteve, thjesht nëpër rregjistra të zakonshëm apo në lista elektronike në kompjuter në programin e 
Excel-it, nuk është e  përshtatshme për kryerjen e veprimeve dhe përgatitjen e evidencave në një kohë të shpejtë. Punonjësit 
humbin shumë kohë të vlefshme thjeshtë duke nxjerrë të dhëna e shkruar raporte. Pamundësia për të patur raporte operative 
të shpejta dhe të sakta krijon një vështirësi të madhe në menaxhimin efiçent të sektorit.  

3. Subjekte taksapaguese të pakënaqur dhe që humbin kohën për pagesën e detyrimeve 
Taksapaguesi është i detyruar të shkojë në sektorin e taksave për t’u njohur me detyrimin, pastaj të shkojë në arkë ose bankë 
për të bërë pagesën dhe të kthehet përsëri (shpesh duke pritur përsëri radhën) në sektorin e taksave për të marrë konfirmimin 
e pagesës. Një skemë e tillë është për taksapaguesin një rrethi vicioz, pasi ai konsumon shumë kohë nëpër zyrat e sektorit dhe 
pagesave (bankë, arkë). 

4. Pamundësi për planifikim të saktë të të ardhurave të veta 
Bashkitë duke mos patur të dhëna të sakta fiskale e kanë të pamundur të bëjne një parashikim të saktë të të ardhurave nga 
taksat dhe tarifat, e si rezultat, të buxhetit vendorë, pasi dihet se parashikimi i të ardhurave është një element përbërës dhe i 
rëndësishëm i buxhetit. Pa këtë tregues nuk mund të bëhet një buxhet realist, i balancuar dhe i zbatueshëm. 

5. Evazion fiskal  
Situata ku i njëjti punonjës bën identifikimin, llogaritjen, faturimin dhe mbledhjen e taksave krijon mundësi reale për evazion 
fiskal. Ky evazion shkaktohet në mënyrë subjektive nga punonjës të veçantë të sektorit të cilët përfitojne individualisht por edhe 
në mënyrë objektive për shkak se bashkitë nuk kanë një bazë të saktë të dhënash dhe nuk kane të evidentuar detyrimet për 
çdo taksapagues.  

6. Mungesë e kontrollit të brëndshëm 
Ndarja jo e qartë e përgjegjësive, mungesa e të dhënave të plota për çdo subjekt si dhe pamundësia e përpilmit të listave të 
plota të taksapaguesve, e bën të pamundur që sektori të mund të kontrollohet në të gjitha proceset siç është ai i rregjistrimit, 
llogaritjes, faturimit dhe nivelin e mbledhjes së taksave dhe tarifave për çdo subjekt apo taksë. 

7. Mosrealizimi i detyrimeve ligjore të bashkisë 
Sektori i taksave nuk realizon dot dërgimin e detyrimeve (faturave) subjekteve taksapaguese, ndërkohë që ky është detyrim 
ligjor. Pra bashkitë nuk përmbushnin detyrimin ligjor rutinë ndaj taksapaguesve, për njohjen me detyrimet vendore. Kjo situate 
krijon një marrëdhënje jo korrekte dhe herë pas herë konfliktuale mes bashkisë dhe taksapaguesve. 

8. Pasaktesi në llogaritjen e detyrimeve. 
Mbajtja e të dhënave në një sistem të zakonshëm dhe llogaritja manuale ose ne programin aplikativ Microsoft Office Excel e 
detyrimeve për çdo taksapagues, krijon mundësi për pasaktësi në përllogaritjen e detyrimeve. 

9. Mungesë raportimesh të shpejta dhe të sakta për nivelin e mbledhjes së taksave 
Raportimi për nivelin e mbledhjes së taksave bëhet një herë në muaj dhe në mjaft raste, bëhej me raporte sintetike 
(përmbledhës) pa patur mundësinë e analizave të hollësishme për nivelin e mbledhjes së detyrimeve. 

10. Menaxhim jo i mirë 
Nga problematikat e përmendura më sipër zakonisht drejtoritë perkatese kanë problem me menaxhimin me efiçecë të punëve 
dhe stafit të tyre. 

11. Nivel i ulët i ndërgjegjësimit të taksapaguesve 
Pjesa më e madhe e taksapaguesve sot nuk ka informacion të qartë se sa taksa duhet të paguaj në bashki dhe kjo jo nuk ka të 
beje me ndergjegjesim pasi ata nuk kane infromacion elementar per taksat e tyre.   

 

ii. Synimi i projektit  

Të garantojmë transparencë, ofrim të shërbimit pranë qytetarit, profesionalizëm, cilësi e korrektesë, luftë kundër korrupsionit  

Duke u nisur nga veçoritë dhe nevojat specifike të bashkisë dhe për të ndihmuar administratorët e taksave vendore në punën e 
tyre të përditshmme lind nevoja për të implementuar një sistemi informatik, i cili zbaton procedurat e miratuara paraprakisht nga 



204 |  
 

 

Bashkia me qëllim kryesor ngritje e një sistemi informatik për mbledhjen dhe administrimin e taksave dhe tarifave vendore në 
bashki dhe njësi administrative. Në këtë mënyrë do të realizohet: 

 Të garantohet mbledhja automatike e taksave dhe tarifave të pushtetit vendor në bashki dhe në njësitë 
administrative. 

 Të rritet kontrolli i brendshëm, duke berë të mundur mbledhjen dhe llogaritjen e detyrimeve të taksapaguesve 
me saktësi. 

 Të zvogëlohen mundësitë për praktika korruptive, duke bere ndarjen e funksioneve dhe të përgjegjësive per çdo 
zyre bazuar ne një ndarje oranizative të miratuar me ligj. 

 Të rritet transparenca e shërbimeve, duke i mundësuar qytetarëve marrjen e informacionit në çdo kohë mbi 
aktdetyrimin e tyre nëpërmjet kanaleve informatike të komunikimit (web portal, email). 

 Të rritet interoperabiliteti me institucione të tjera, duke mundësuar shkëmbimin e informacioneve në çdo kohë 
midis tyre. 

 Të bëhet evidentimi i plotë i taksa-paguesve. 
 Të bëhet menaxhim efektiv i burimeve të sektorit. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  
1. Implikimet Teknologjike – Blerje Pajisje TIK të nevojshme për zbatimin e Projektit 
2. Ngritja e Sistemit Informatik 
3. Autentikimi dhe Firmosja Dixhitale 
4. Portali Web 
5. Integrimi me sisteme të tjera 
6. Kapitalizimi i Projektit 

b) Rezultatet e pritshme 
Zgjidhja e propozuar bazohet në ndërtimin e një sistemi aplikativ informatik për administrimin e taksave dhe tarifave vendore 
bazuar ne aktet ligjore e nënligjore përkatëse. 
Software do të bëjë të mundur që të: 

- kontrollohen lehtësisht të gjitha të dhënat, qoftë për numrin e subjekteve, nivelin e realizimit të arkëtimeve për të 
gjitha taksat në përgjithësi si dhe në mënyrë analitike etj.  

- në çdo moment mund të kontrollohet volumi i punës së njësisë së rregjistrimit, njësisë së mbledhjes së taksave dhe 
tarifave dhe njësisë së faturimeve.  

- sistemi i raporteve, ben të mundur qe të mund të kontrollohen të gjithë treguesit e punës së sektorit duke i krahasuar 
ato me të dhënat e softit pasi ai mundëson përzgjedhjen e të dhënave sipas periudhës kohore që kontrollojmë.  

- mund të kontrollohen dhe aktet e inspektimit, tashmë të dokumentuara të bera gjate kontrollit të inspektorëve 
përkatës.  

- gjatë proçesit të marrjes dhe trajtimit të ankesave sistemi mund të kontrollojë si është bërë investigimi për një ankesë 
të caktuar apo për një grup ankesash. Gjithashtu mund të kontrollohet numri i përgjithshëm i ankesave, sa prej tyre 
kanë marrë përgjigje pozitive dhe sa negative. 

 
Disa nga avantazhet e projektit do të jenë si: 

1. Evidentimi i plotë i taksa-paguesve. Realizimi i parimit të ndarjes së funksioneve dhe përcaktimi i përgjegjësive dë të 
bëjë të mundur që të realizohet një evidentim më i plotë i taksapaguesve.  

2. Menaxhim efektiv i burimeve të sektorit. Sektori i taksave nuk do të ketë më nevojë të harxhojë shumë kohë për 
plotësimin e faturave apo mbushjen e rregjistrave vjetore pasi këtë do ta realizojë softi përkatës. Gjithashtu për 
nxjerrjen, përpilimin e raporteve (evidencave) nuk do të duhet shumë kohë; mjafton të kryhen rregjistrimet përkatëse 
në mënyrë ritmike, në softin përkatës dhe ato mund të merren në një kohë shumë herë më të shkurtër se më parë. 

3. Ulje e shpenzimeve operative. Kur bashkia mbledh më shumë të ardhura nga taksat dhe tarifat, me të njëjtin numër 
punonjësish, në sektorin e taksave do të kemi të bëjmë me ulje të kostos për njësi në mbledhjen e taksave. 
Gjithashtu në sektorin e taksave bashkia mund të vendosë një numër më të vogël stafi duke e spostuar pjesën tjetër 
në sektorët ku ajo ka nevojë për shtesë personeli. 

4. Ulje e ndjeshme e evazionit fiskal. Me ndarjen e funksioneve, ku detyra e atij që mbledh të dhënat do të ndahet nga 
ajo e rregjistruesit të dhënave dhe me atë që mbledh taksat dhe tarifat, ulet mundësia e mashtrimeve dhe 
abuzimeve. Në sistemin e ri informatik i njëti person nuk do të kryejë të gjitha procedurat më si rregjistrimin, 
llogaritjen dhe mbledhjen e taksave.  

5. Raporte të sakta dhe të shpejta. Përdorimi i softit, do të bëjë të mundur, që kryetari i bashkisë dhe sektori i taksave të 
marrin raporte më të sakta dhe më të shpejta se më parë. Gjithashtu, sipas këtij sistemi, do të përcaktohet sistemi i 
raportimeve me afatet dhe përgjegjësitë përkatëse për prodhimin e tyre. Në këtë rast kryetari i bashkisë në çdo kohë 
mund të marrë informacion sa është niveli i mbledhjes së detyrimeve vendore në raport me një vit më pare. 

6. Sistem më miqësor ndaj taksa paguesve. Me aplikimin e këtij sistemi, bashkia jo vetëm që do të realizojë detyrimet e 
saj ligjore ndaj taksapaguesve të cilat kanë të bëjnë me njoftimin e detyrimeve por edhe i rinjofton ato përpara se të 
ndeshen me masat ekstreme. Realizimi i këtyre detyrimeve ligjore dhe përkujdesja që tregon Bashkia apo njësia 
administrative me qëllim që taksapaguesi mos të ndodhet përballë masave ekstreme bën që palët bashki - 
taksapagues të vendosin raporte partneriteti e mirëkuptimi. Gjithashtu përdorimi i këtij sistemi do të bëjë të mundur 
që taksapaguesi të mos kalojë në shumë hallka burokratike. 
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c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
11. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse / Zyra me Një Ndalesë 
12. Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të Informacionit / 

Sektori i Administrimit të Sistemeve dhe Menaxhimit të 
Zyrës së Integruar me Një Ndalesë 

13. Drejtoritë e Të Ardhurave 
14. Ofruesi i Shërbimit (Service Provider) i cili do të ofrojë 

Sistemin e Informacionit (sipas kushteve paraprake të 
vendosura në procedurat e prokurimit) si dhe trajnimet e 
stafeve përkatëse. 

 

  
Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 

Implikimet Teknologjike – Blerje Pajisje TIK të 
nevojshme për zbatimin e Projektit (UPS, Server, 
Router me VPN support, Kompjuter  
(PC+Monitor+UPS), Printer, Skanner, etj..) 

1 000   1 000 

A.2 Ngritja e Sistemit Informatik 

3 500   3 500 A.3 Portali web 

A.4 Integrimi me sisteme të tjera 

A.5 Kapitalizimi i Projektit – Testimi, Monitorimi i Sistemit 
dhe trajnimet e stafeve përkatëse 500   500 

A.6 

 
Specialistet e Drejtorisë së tëArdhurave në Bashkinë 
Qendë dhe në Njësitë Administrative 
 
4 Specialistë Drejtoria TIK & SI (1 Drejtor, 1 
Përgjegjës, 2 Specialistë) të angazhuar mesatarisht 2 
– 4 orë në ditë me SiZ1N sipas nevojave 
 

    

TOTALI 5 000   5 000 
f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 (Projekti konsolidohet në një kohëzgjatje 3-
mujore) 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
 Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse / Zyra me Një Ndalesë 
 Drejtoria e Teknologjisë dhe Sistemeve të 

Informacionit / Sektori i Administrimit të Sistemeve 
dhe Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një 
Ndalesë 

 Drejtoritë e të Ardhurave 
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Nr.33 
Projekti: P1.F1.O2.A30  
Shërbimet e deleguara të QKR dhe Gjendja Civile (paga, 
sigurime dhe shpenzime operative) 

Llojet e programit: P1. Administrim, Menaxhim, Planikim   
 
Funksioni: P1. F1 Administrata Vendore 
 

c) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, kreu VII FUNKSIONET DHE KOMPETENCAT E NJËSIVE TË 
VETËQEVERISJES VENDORE , Neni 21 “Llojet e funksioneve” parashikohet: 
Pika 1: Njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë funksione, kompetenca, si dhe funksione të deleguara. 
Pika 3: Funksionet e deleguara u transferohen njësive të vetëqeverisjes vendore me ligj ose me marrëveshje. Në çdo rast 
delegimi i funksioneve shoqërohet nga transferta e mjaftueshme e qeverisjes qendrore për të financuar koston e ushtrimit të 
këtyre funksioneve. 
Të tilla janë funksioni I QKR dhe ai I Gjëndjes Civ ile. 
Në baze të shkresës së Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.131/1 prot. Dt. 14.01.2016, buxheti I parashikuar për Gjendjen 
Civile për Bashkinë Shkodër është  14 410 000 lekë (nga të cilat 12 350 000  lekë paga dhe 2 060 000 lekë sigurime 
shoqërore) 
Në bazë të shkresës së Qendrës Kombëtare të Regjistrimi ( Ministria e Zhvillimit Ekonomik,Turizmit, Tregtisë dhe 
Sipërmarrjes), me nr prot 1831, dt 22.02.2016, buxheti I parashikuar për QKR dega Shkodër është  1 342 480 lekë ( nga të cilat 
1 089 960 lekë paga, 183 520 lekë sigurime shoqërore dhe 60 000 lekë shpenzime operative) 
Këto funksione të deleguara janë kryer edhe më parë nga Bashkia 
ii. Synimi i projektit 

Të sigurohet një shërbim sa më cilësor ndaj komunitetit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Kryerja e pagesave dhe shpenzimeve sipas parashikimeve  

b) Rezultate të pritshme 

Sherbim më I mirë për qytetarin 

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

5. Punonjësit  e gjendjes civile 
6. Komuniteti i biznesit 
7. Qytetarët  

 Bashkia  e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet Total 
 (000 lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative transferte 

A.1 Procedura administrative     
A.2      

 
A.2.1 Shpenzime Gjendja Civiile 14 410.00 14 410.00   

A.2.2 Shpenzime QKR 1 342.48 1 282.48 60  
 
TOTALI 
 

15 752.48 
 

15 692.48 
 

60 
 

 

f) Periudha e zbatimit 
 
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
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Nr.34 

Projekti: P1.F1.O3.A1 
Mbështetje për funksionimin e organeve të 
zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe 
Kryepleqtë) 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni:  P1.F1            Administrata Vendore 

d) Përshkrimi i shkurtër i projektit  

i. Situata 

Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit dhe Kryepleqve të Bashkisë Shkodër (Bashkisë Qendër dhe Njësive Administrative) është 
detyrim i institucionit të që të kryhet në formën e honorareve dhe kompensimeve në përputhje me aktet ligjore në fuqi. 
Këshilli i Bashkisë Shkodër, në zbatim të Reformës Administrative, ka 51 anëtarë.  
Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit përcaktohet nga Këshilli i Bashkisë Shkodër në varësi të numrit të banorëve të fshatit 
dhe lagjeve të përfshirë në territorin e Bashkisë Shkodër në zbatim të VKM Nr.1619, datë 02.07.2008 “Për klasifikimin e 
funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të 
organeve të qeverisjes vendore”, ndryshuar me VKM Nr.518, datë 16.08.2012, ndryshuar me VKM Nr. 586, datë 17.07.2013, të 
cilët rregullojnë efektet e masës së  shpërblimit për anëtarët e Këshillit të Bashkisë Shkodër, kryepleqtë të Bashkisë Qendër 
dhe Njësive Administrative. 

ii. Synimi i projektit  

Garantimi i masës së shpërblimit të miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak për anëtarët e tij dhe kryepleqtë e Bashkisë 
Shkodër dhe Njësive Administrative. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Garantimi i masës së shpërblimit të miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak për anëtarët e tij dhe kryepleqtë e Bashkisë 
Shkodër dhe Njësive Administrative sistematikisht dhe me korrektësi për çdo muaj. 

b) Rezultatet e pritshme 

 Shpërblimi në mënyre korrekte dhe në kohë i anëtarëve të Këshillit bashkiak , kryepleqve të Bashkisë Qendër dhe Njësive 
Administrative në përmbushje të funksioneve që ata kryejnë. 

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

1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
2. Drejtoria e Financës 
3. Njësitë Administrative (Administratorët) 

 Bashkia  Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            
Masa e Shpërblimit 

   Total 
 (000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga sig. operative kapitale 

A.1 
Shpenzime kompensimi   
Anëtarë Këshilli Bashkiak 10%e pagës së  Kryetarit                                                
51 vetë                                                          

14 000 
 

 14 000 
 

A.2 

Honorare  Kryepleq fshati +lagjeje                     
Kryeplak Lagjeje  Qendër Bashki          18 vetë   8 000 

 
  8 000  

Kryeplak fshati Nj.A Shale                    11 vetë   5 000 
 

  5 000  

Kryeplak fshati Nj.A Shosh                    5  vetë   5 000 
 

  5 000  

Kryeplak fshati Nj.A Pult                       7  vetë   5 000 
 

  5 000  
Kryeplak fshati Nj.A Rrethina              10 vetë   8 000 

 
  8 000  

Kryeplak fshati Nj.A Guri I Zi              11 vetë   7 200 
 

  7 200  
Kryeplak fshati Nj.A  Berdicë                6 vetë   7 000 

 
  7 000  

Kryeplak fshati Nj.A Ana Malit            10 vetë   6 800 
 

  6 800  
Kryeplak fshati Nj.A Postribë               11 vetë   7 200 

 
  7 200  

Kryeplak fshati Nj.A Velipojë              10 vetë   7 000 
 

  7 000  
Kryeplak fshati Nj.A Dajç                     11 vetë   7 000 

 
  7 000  

TOTALI 16 336  
 

16 336  

f) Periudha e zbatimit  
  
Gajtë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Mbështetëse 
 Drejtoria e Financës 
 Njësitë Administrative (Administratorët)                      
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Nr.35 
Projekti: P1.F2.F3.O1.A1 
 
Krijimi dhe vënia në funksion e drejtorisë së 
emergjencave civile 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni: P1.F2.F3 Mbrojtja civile dhe administrimi i 
strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me 
ligj; Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal 
dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës 
së përcaktuar me ligj; 

a) Pershkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 29, “Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë publike” 
parashikohet:  

1. Mbrojtjen civile, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.  
2.Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës 
së përcaktuar me ligj.  
3.Garantimin e mbarëvajtjes së marrëdhënieve në komunitet, parandalimin dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e 
konflikteve në komunitet.  
4.Parandalimin e kundërvajtjeve admini-strative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të 
akteve të njësive të vetë-qeverisjes vendore brenda juridiksionit të tyre vendor dhe në përputhje me përcaktimet 
ligjore.   

Me shtimin e kompetencave, transferimin e funksioneve të reja dhe zgjerimin e territorit del shumë e nevojshme krijimi i një 
strukture e cila të mund të përballojë situata emergjente, të jetë e aftë të planifikojë për përballimin e situatave të ndryshme 
evakuese, të mobilizojë komunitetin, të sensibilizojë atë, të krijojë grupe vullnetare etj.  
Trajtimi në buxhet i pagesës së drejtorit tek Drejtoria e Emergjencave Civile, Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, është e 
paraqitur tek projekti P1.F2.O1.A2 (642 000 lekë). 

ii. Synimi i projektit 

Të përmirësohet siguria publike nëpërmjet sigurimit të mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit me qëllim rritjen e sigurisë së jetës 
dhë mbrojtjen e pronës së qytetarëve,bizneseve, aseteve  administrative, pasurive natyrore dhe ambjenteve të ndryshme 
publike. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

7. Reabilitimi i nje zyre ku do te sistemohet personeli drejtorise.   
8. Paisje me mjete dhe dokumente të nevojshme 

b) Rezultatet e pritshme 

1. Kushte të mira pune për personelin 
2. Paisje bashkëkohore që i përgjigjen standarteve për përballimin e situatave emerjnete 

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

6. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse  Bashkia Shkodër 

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

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali  
(000 lek) 

 Nga kjo:  

Paga, sig operative kapitale 

TOTALI 0 0 0 0 

f) Periudha e zbatimit 
 
Gjatë vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

Drejtoria Burimeve Njerëzore 
Drejtoria e Financës 
Drejtoria e Planifikimit Buxhetor 
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Nr.36 
Projekti : P1.F2.F3.O1. A2. 
 
Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi 
 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, 
Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni : P1.F2.F3 Mbrojtja civile dhe 
administrimi i strukturave përkatëse, sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj; Garantimin e 
shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe 
administrimi i strukturave përkatëse, sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit    

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 29, “Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë publike”, 
pika 2, parashikon “Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj” sipas këtij ligji, ky funksion I kalon Bashkisë së Shkodrës 
 
Për vitin 2016 në Ligjin nr 147/2015 “ Për buxhetin e vitit 2016”, Neni 15: Transfertat e pakushtëzuara, që buxheti qendror ia 
transferon pushtetit vendor, përfshijnë fondet për përballimin e veprimtarive dhe të funksioneve që përcaktohen në aktet ligjore 
dhe nënligjore në fuqi. Transfertat e pakushtëzuara shpërndahen ndërmjet njësive të pushtetit vendor, sipas formulës së 
paraqitur në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Shuma e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për çdo njësi të pushtetit 
vendor paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij ligji.  
Për realizimin e këtij shërbimi  përvec strukturës së brendshme të Bashkisë së Shkodrës, që ndjek politikat vendore për këtë 
veprimtari, do të funksionojë edhe Institucioni i varësisë “Drejtoria e emergjencave civile, mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, 
krijuar me Urdhër të kryetarit të Bashkisë Shkodër, nr.13, datë 19.01. 2016. 
Transferta specifike e parashikuar në Ligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 2016, parashikohet në buxhetin e bashkisë për t'u 
shpenzuar për këtë funksion (paga, sigurime dhe shpenzime operative ) mpër shërbimin e “Drejtoria e emergjencave civile, 
mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” parashikon : 

                                                      
                                                                                                                     Në 000 lekë 

 Nr Pagat 
 

Kontribute e Sigurimeve 
Shoqërore 

 
Mallra dhe 
Shërbime 

 
 
Transfert
a 

 
Totali 

 Nr. 
punonjësve 

1      23 
433.650        3 915.800           3 052.000  277 30 678.450 35 

2 550.000 92.000   642.000 1 

Total
i 23 983.650 4 007.800   31 320.450 36 

 
Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, në vijim shërbimi i MNZSH-së, është strukturë e specializuar e gatishmërisë së 
përhershme. Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e 
zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si 
dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut (LIGJ Nr. 152/2015 PËR SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE 
SHPËTIMIN, neni 2)    
Po sipas këtij ligji,  
në Nenin 7, Organizimi i strukturës së shërbimit, pikat 
3. Drejtoria ose sektori i shërbimit të MZSHsë në nivel vendor është në varësi të kryetarit të bashkisë. Ajo përfaqëson 
strukturën bazë operuese dhe inspektuese në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në territorin që ka në juridiksion.  
4. Çdo bashki duhet të mbulojë territorin e saj me shërbim zjarrfikës, me stacione të kompletuara me personel, automjete dhe 
pajisje zjarrfikëse 
në Nenin 9, Kryetari i bashkisë ka këto përgjegjësi:  
a) merr masa për ngritjen dhe kompletimin me mjete e pajisje të stacioneve për fikjen e zjarreve dhe shpëtimin, të shërbimit të 
MZSH-së në territorin e bashkisë, sipas standardeve e normave në fuqi;  
b) planifikon fondet e shërbimit të MZSH-së, nga buxheti i bashkisë, për çdo vit; 
 
Me pagën kalimtare trajtohen dy persona, të cilët në zbatim të ligjit 10142, dt.15.05.2009, janë liruar nga shërbimi dhe përfitojnë 
për dy vite pagë neto kalimtare dhe nuk i nënshtrohen ndalesave për sigurime, tatime etj. (pjesa e mbetur e këtij detyrimi është 
transferuar nga institucioni i prefektit të qarkut Shkodër, në kuadër të transferimit te funksionit)  
 

 ii. Synimi i projektit  

 
Të përmirësohet shërbimi i mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit me qëllim rritjen e sigurisë së jetës dhë mbrojtjen e pronës së 
qytetarëve,bizneseve, aseteve  administrative, pasurive natyrore dhe ambjenteve të ndryshme publike. 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
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1. Ndërtimi i strukturës dhë varësitë e reja sipas ndarjes së re administrative sipas parashikimit ligjor 
Transferta specifike në Ligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 2016, parashikohet në buxhetin e bashkisë për t'u shpenzuar 
për këtë funksion (paga, sigurime dhe shpenzime operative ). 

2. Alokimi i fondit  
 Paga e sigurime shoqërore 
 Materiale dhe shërbime zyre te pergjithshme 
 Shenzime karburanti 
 Shpenzime udhëtimi 
 Shpenzime për të tretë 
 Shpenzime per mirmbajtje te zakonshme 

3. Procedura përgatitore 
 Hartimi i kalendarëve të gadishmërisë dhe grupeve 
 Hartimi i procedurave për kryerjen e shpenzimeve 
 Raportet e gadishmërisë dhe të ndërhyrjeve në rastet e emergjencave 

b) Rezultatet qe prisni  
 Rritja e sigurisë së jetës dhe të pronës së qytetarëve 
 Minimizimi i dëmeve që mund të shkatohen nga zjarri apo emergjencat e tjera 
 Funksionim i mirë i strukturës 
 Kryerje sipas kërkesave i shërbimit 

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

 Drejtoria përgjegjëse e emergjencave pranë Bashkisë së Shkodrës 
 Drejtoria e emrgjencave civile, mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit. 

 
 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet 

Tot
ali 
(00
0 
lek
ë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig 
ope
rati
ve 

kap
ital
e 

tran
sfer
te 

A.1 Ndërtimi i strukturës      

A.2  Alokimi i fondit      

A.2.1 Paga e sigurime shoqërore dhe 
transferte 

27 
991
.45 

27 991.45   277 

A.2.2 

Material dhe shërbime zyre të 
përgjithshme  90     

A.2.2.
1 Kancelari   30   

A.2.2.
2 

Materiale për 
pastrim,dizifek.,ngrohje 
dhe ndriçim 

  30   

A.2.2.
3 

Materiale për 
funksionimin e paisjeve 
të zyreve 

  20   

 
A.2.2.
4 Blerje dokumentacion   10   

A.2.3 

Shpenzime transporti 2 
162     

A.2.3.
1 Karburanti   

1 
672   

A.2.3.
2 

Pjesë  këmbimi, goma 
dhe bateri   100   

A.2.3.
3 

Rregjistrim,kalaudim 
,siguracion   290   

 
A.2.3.
4 

Shpenzime tjera 
Transporti   100   

A.2.4 Shpenzime udhëtimi të brndëshme 40  40   

A.2.5 

Shpenzime për të tretë 550     
A.2.5.
1 Pagesë energji elektrike   300   

A.2.5.
2 Pagesë ujësjellsi   100   

A.2.5. Pagesë shërbime   90   
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3 telefonike 

A.2.5.
4 

Pagesë shërbime printimi 
dhe publikime   60   

A.2.6 

Shpenzime për mirmbajtje të 
zakonshme  210     

A.2.6.1 

Shpenzime për 
mirmbajtje të 
zakonshme mjete 
transporti 

  200   

A.2.6.1 
Shpenzime për 
mirëmbajtje paisje 
zyre etj 

  10   

TOTALI   
31 

320
.45 

27 991.45 3 
052  277 

f) Periudha e zbatimit  
Janar- Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: 
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Nr 37 

Projekti: P1.F2.F3.O2.A1.  
 
Krijimi i skemes funksionale te burimeve 
njerezore dhe logjistike në mbështetje te 
Menaxhimit të Emergjencave civile 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, 
Administrim    
 
Funksioni: P1.F2.F3 Mbrojtja civile dhe administrimi i 
strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me 
ligj; Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal 
dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj; 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit. 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
Rajoni i Shkodrës ka pësuar një seri ngjarjesh e fatkeqësish natyrore të cilat janë përballuar me angazhimin e shumë aktorëve 
lokalë dhe kombëtar. Deri me sot nuk ka ekzistuar një skemë funksionale e emergjencave civile për përballimin e situatave të 
mundshme të fatkeqësive natyrore që mund të godasin territorin e Bashkisë Shkodër prandaj është parë e nevojshme hartimi i 
një skeme funksionale të burimeve njerëzore dhe logjistikës së nevojshme për përballimin e situatave të fatkeqësive natyrore 
që mund të godasin territorin e Bashkisë. Volumi i punës që do mbulojë kjo strukturë parashikon mbulimin e kryerjes së këtyre  
detyrave si më poshtë:  

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

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

 Pajisja me plane evakuimi te te gjitha institucioneve ne territorin e Bashkise. Hartimi dhe vendosja e planit ne objekt. 
 Mledhja e te dhenave per te gjithe personat, institucionet, ojf etj. qe kane rol ne planizimin dhe menaxhimin e EC. 
 Hartimi i skemes se lajmerimit. 
 Vleresim i rrezikut qe egziston, prekshmerise dhe aftesive reaguese qe disponojme ne territorin e Bashkise Shkoder. 
 Pajisja me plane masat per te gjithe territorin ne rast rreziku. 
 Hartimi i dokumentit: Plani i menaxhimit të EC për të gjitha  NJA dhe Bashkinë Shkodëer. 
 Dokumentimi i të dhënave për fermat bujqësore dhe bizneset që ndihmojnë në planizimin dhe menaxhimin e EC 

ii. Synimi i projektit. 

Të përmirësohet siguria publike nëpërmjet sigurimit të mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit me qëllim rritjen e sigurisë së jetës 
dhë mbrojtjen e pronës së qytetarëve,bizneseve, aseteve  administrative, pasurive natyrore dhe ambjenteve të ndryshme 
publike. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Mbledhja  e inventareve të mjeteve dhe burimeve njerzore nga çdo zyrë e ndërmarrje të Bashkisë dhe institucioneve në 
territor. 

2. Kontrollimi i gjendjes dhe funksionimit të mjeteve teknike. Vleresimi i disponibilitetit të burimeve njerzore për përfshirjen e 
tyre në planizimin dhe menaxhimin e EC. 

3. Mbledhja e te dhenave nga të gjitha kompanitë private për mjetet që perdoren nga ana e tyre dhe që mund të 
angazhohen në rast te EC. 

4. Mbledhja e të dhënave nga institucione  për burimet njerzore profesioniste që kanë qenë të punëesuara. 
5. Trajnimi stafit 
6. Dokumentimi i planimetrisë së cdo  objekti në territor. Hartimi për ato që nuk kane planimetri. 
7. Mledhja e të dhënave për të gjithë personat, institucionet, ojf etj. që kanë rol në planizimin dhe menaxhimin e EC. 
8. Hartimi i skemës së lajmërimit. 
9. Grumbullimi i të gjithe dokumentacionit egzistues për vlerësimin e rriskut në territor. 
10. Përgatitja e hartave të rrezikut për territoret që mungojnë. 
11. Vleresimi i prekshmerisë nga rreziku që ekziston në territor. 
12. Vlerësimi i aftësive reaguese ndaj emergjencëes. 
13. Takime në çdo NJA, rajon, lagje me perfaqësues komuniteti e struktura për hartimin e planit të masave që merren në rast 

rreziku. 
14. Mledhja e të dhenave nga DBUMK Shkodër, nga NJA për fermat.  
15. Mledhja e të dhenave nga Drejtoria e të ardhurave për bizneset. 

b) Rezultatet që prisni  

Bashkia Shkodër  përballon në mënyrenmë optimale situatat e emrgjencave civile ( ka kontrool mbi territorin, ka plan 
emergjence masash) 

c) Aktoret e mundshëm  
 
Stafi i MZSH, Bashkia Shkodër, Ministria, Donator të ndryshëm. 

d) Kontributet e mundshme në projekt  
Buxheti i Bashkise, Donacione. 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 
 TOTAL 0  0  
f) Periudha e zbatimit  
 
 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
ZVEC   MZSH. 
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Nr.38 

Projekti: P1. F2.F3.O3. A1  
 
Paisja dhe kolaudimi i  çdo 
objekti në pronësi dhe 
përdorim të Bashkisë për 
mbrojtjen kundër zjarrit. 

Llojet e programit:  P1    Planifikim, Manaxhim, Administrim    
 
Funksioni: P1.F2.F3 Mbrojtja civile dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj; Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal 
dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 
Në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 29, “Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë publike” 
parashikohet:  
1. Mbrojtjen civile, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.  
2.Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj.  
3.Garantimin e mbarëvajtjes së marrëdhënieve në komunitet, parandalimin dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në 
komunitet.  
4.Parandalimin e kundërvajtjeve admini-strative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të 
njësive të vetë-qeverisjes vendore brenda juridiksionit të tyre vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.   
Me shtimin e kompetencave, transferimin e funksioneve të reja dhe zgjerimin e territorit del shumë e nevojshme krijimi i një 
strukture e cila të mund të përballojë situata emergjente, të jetë e aftë të planifikojë për përballimin e situatave të ndryshme 
evakuese, të mobilizojë komunitetin, të sensibilizojë atë, të krijojë grupe vullnetare etj. 
Rajoni i Shkodrës ka pësuar një seri ngjarjesh e fatkeqësish natyrore të cilat janë përballuar me angazhimin e shumë aktorëve 
lokalë dhe kombëtar. Deri me sot nuk ka ekzistuar një skemë funksionale e emergjencave civile për përballimin e situatave të 
mundshme të fatkeqësive natyrore që mund të godasin territorin e Bashkisë Shkodër prandaj është parë e nevojshme hartimi i 
një skeme funksionale të burimeve njerëzore dhe logjistikës së nevojshme për përballimin e situatave të fatkeqësive natyrore 
që mund të godasin territorin e Bashkisë.  
Objekte te shumta jane te pakolauduara per mbrojtjen kunder zjarrit.  
Objektet nuk kane mjetet e nevojshme dhe te detyrueshme sipas ligjit per MKZ. 

ii. Synimi i projektit  

Objekte me aftësi te rritur për MKZ. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Kontrolli dhe pajisja e të gjitha objekteve me çertefikatën për MKZ.   
2. Prokurimi i të gjitha mjeteve MKZ per te gjitha objektet ne admnistrim të Bashkisë. 

b) Rezultatet e pritshme 
1. Objekte të kolauduara për MKZ.  
2. Objekte të pajisura me grupin e mjeteve për MKZ. 

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

Personeli i ZVEC 
Zyrat e tjera të bashkisë 
 

Buxheti i Bashkisë  
 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Total
i 
(000 
lekë) 

 Nga kjo:  

Paga
, sig 

operativ
e 

kapital
e 

A.
1 Kontrolli dhe pajisja e të gjitha objekteve me çertefikatën për MKZ.     

A.
2 

Prokurimi i të gjitha mjeteve MKZ për të gjitha objektet në admnistrim të 
Bashkise.     

TOTALI ( me TVSH) 7 
390  7 390  

f) Periudha e zbatimit  
 
Janar 2016-Dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: 
 

ZVEC 
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Kodi në matricë : (P2.F1.O1.A1) 
01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit të 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
  

Firma e 
propozuesit të 
Projektit  

 

Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori Bashkia Shkodër Vendodhja e 

Projektit Bashkia Shkodër 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

 

Projekt Idea  

 

 

 

Problemet për tu adresuar 

 

Në zbatim te ligjit nr. 107/2014" Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit" lind detyrimi per 
realizimin e PPV per bashkine Shkoder. Ky detyrim eshte dhe ne kuader te ndryshimit te 
kufijve administrtiv te bashkise. Plan të Përgjithshëm Vendor ka vetem qyteti i Shkodrës, 
ka dy plane të pa miratuara Nj.A. Rrethina dhe Nj.A. Velipoje, të gjitha Nj.A. e tjera nuk 
kanë PPV.  

 

Emri i Programit Planifikimi Urban 

 

Qëllimet dhe objektivat e  

Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen   

 
Të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit duke krijuar një mjedis institucional, 
ekonomik e social duke garantuar transparencë në planifikimin e zhvillimin në proceset 
ligjore që rregullojnë sektorin. 
Fuqizimi i proceseve planifikuese me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të 
zhvillimit të territorit, arrihet nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Vendor. 
Pjesemarrës në dëgjesa dhe këshillime publike 
Pjesemarrës në Raport Analizë dhe Vlerësimi (raporti dhe hartat 
Pjesemarrës në Raportin e Projektit të Strategjisë Territoriale dhe Veprimeve Strategjike / 
Prioritare, Investimet Kapitale dhe Projektet Zhvillimore Pilot (raporti dhe hartat) 
Pjesëmarrës ne Projekt Raportin e Planit të Zhvillimit të Territorit (raporti dhe hartat) dhe 
Projekt Rregullorja Vendore , VSM 
Paraqitja e PPV dhe dokumentave shoqërues në KKT 
 

 

0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 

Kosto Totale e Projektit 

000/leke  

 

0 
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Publikimi i Projekt  Planit  Përfundimtar në RIT dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit 

 
01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 
projektit  

 

Bashkia Shkodër 

 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor / 

Ministria/grupi/sektori 
Bashkia Shkodër Vendodhja e 

Projektit Bashkia Shkodër 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

 

Projekt Idea  

 

 

 

Problemet per tu adresuar 

 

Në zbatim te ligjit nr. 107/2014 " Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit" lind detyrimi i 
shpalljes dhe publikimit të PPV para miratimit të tij në Keshillin e Bashkisë Shkodër. 
Kërkohet informimi i plotë i qytetarëve mbi procesin e PPV dhe analizimi i mendimeve te 
qytetareve. Mënyra e informimit do të jetë tradicionale nëpërmjet broshurave, printimit dhe 
ekspozimit në vend publik të materialeve hartografike të planit dhe nëpërmjet informimit 
elektronik.  

 

 

Emri i Programit 

 

Plani i Pergjithshem Vendor 

 

Qëllimet dhe objektivat e  

Programit të cilat projekti do 
të  ndihmojë të arrihen   

 

Të sigurojë informimin mbi zhvillimin e qëndrueshëm të territorit duke krijuar nje mjedis 
institucional,ekonomik e social duke garantuar transparencë në planifikimin e zhvillimin në 
proceset ligjore që rregullojnë sektorin. 

Fuqizimi i proceseve planifikuese me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të 
zhvillimit të territorit, arrihet nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Vendor. 

 

 

0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

 

Kosto Totale e Projektit 

000/lekë 
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Rivlerësimi, Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër  

Kodi në matricë(P2.F1.O2.A1) 

01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit të 
projektit  Bashkia Shkodër Firma e 

propozuesit te 
Projektit  

 

Të dhëna te detajuara për 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor / 

Ministria/grupi/sektori 
Bashkia Shkodër 

Vendodhja e 
Projektit Bashkia Shkodër 

 

02.  Identifikimi i Idesë se Investimit 

Projekt Idea  
 

 

Problemet për tu adresuar 

Në kuadër të ndryshimit të kufnijve administrtiv të bashkisë, sistemet e adresave të Nj.A 
janë të pa integruar në menyre që të funksionojnë si një i vetëm. Kjo problematikë i bën 
jofunksional sistemet ekzistuese. Qyteti  Shkodër, NjA Velipoje, NjA Rrethina, NjA Ana e 
Malit, NjA Guri i Zi, NjA Dajç, kanë sistem adresash të miratuar, pjesa e mbetur e 
komunave nuk disponojnë  sistem adresash,.  

Sistemet e adresave të realizuara nuk janë monituruar dhe update me zhvillimet e 
ndodhura në vite. 

Emri i Programit Planifikimi Urban 

Qëllimet dhe objektivat e  

Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen   

1.Mbledhja e të dhënave të gjëndjes ekzistuese të tyre në gjithë territorin 
2. Rivlersimi i sistemeve të adresave ekzistuese 
3. Realizimi i emërtimit të rrugëve dhe miratimi i tyre 
4. Plotësimi  me tabelë iemërtimit të rrugëve në zonat ku ato mungojnë 
5. Mirmbajtja dhe azhornimi i sitemit të adresave 

 

0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

 

Kosto Totale e Projektit 

000/lekë  

 

0 
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Rikonstruksion i Stacionit të pompave Dobraç, NJA Rrethina 
Kodi i projektit në matricë (P2.F1.O3.A5) 
 
01.  Personat e Kontaktit   

Emri i propozuesit të 
projektit  BASHKIA SHKODËR 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit  

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

DREJTORIA E STUDIMEVE PLANIFIKIMIT 
KOORDINIMIT DHE MONITORIMIT TE 
INVESTIMEVE 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodëer/Ministria e Zhvillimit 
Urban/ Ministria e Transportit 

Vendodhja e 
Projektit 

Dobrac/NjA 
Rrethina/Bashkia Shkoder 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Rikonstruksion i rrugës së Hidrovorit – Dobraç / NJA  Rrethina/ Bashkia Shkodër. 
Bazuar ne VKM nr 628/2015 “ Mbi rregullat teknike të projektimit dhe zbatimit të rrugëve”, 
propozojmë realizimin e  
Projektit të Nivelit Mesatar, ku synohet :   

 mbrojtja dhe përmirësimi i gjendjes ekzistuese të gjeometrisë së rrugës, sigurisë 
dhe elementëve të tjerë të shfrytëzimit të saj.  

 përvijimi horizontal (e rrugës); 
 mbingritja dhe pjerrësia e bankinës; 
 përvijimi vertikal i rrugës; 
 drenazhimi i ujrave 

Në Dosjen e Projektit do të jenë të përcaktuara qartë problematikat mjedisore dhe 
propozimi i zgjidhjeve të tyre. Projekti teknik i zbatimitdo jetë i shoqëruar me vlerësimin 
teknik. 

 

Problemet për tu adresuar 

Rruga e Hidrovorit ndodhet në Dobraç të NJA Rrethima, në veriperëndim të qytetit të 
Shkodrës. 
Të dhëena të përgjithëshme: 
Rruga ka një gjatësi rreth 2500 ml dhe një gjerësi aktuale prej 5.3ml. 
Rruga lidhet me aksin kryesor të rrugës Shkodër-Hani i Hotit dhe përfundon në Liqenin e 
Shkodrës. 
Për vetë pozicionin në  të cilin ndodhet në të dy anët e rrugës në një largë si që fillon nga 
50m, 100m dhe deri 500 m ndodhen kaptazhet apo puset e furnizimit me uje të qytetit të 
Shkodrës dhe jo vetëm. 
Problemet: 
Me parametrat aktuale që ka nuk plotëson kushtin e të qenit një  Rrugë rurale lokale, 
e cila duhet të jetë me një karrexhate të vetme  shoqëruar me bankinë. 
Problemet e para janë ato mjedisore, në afersi të kaptazheve (puseve të ujit) ndodhen 
banesa të cilat me gropat septike ndërhyjne direkt apo indirekt në ujrat nëntokesore të 
puseve. 
Mungesa e Kanalizimeve të Ujrave të Zeza,  
Mungesa e Kanalizimit të Ujrave të bardha 
Mungesa e sistemit të ujesjellesit. 
Probleme në  trupin  e  rrugës, ndërhyrje në shtrat si punime gërmimi  si edhe zgjerim i 
rrugës. 
Ndërhyrje në Kurorën e rrugës siç jane punimet e shtresave e mbishtresave etj. 

Emri i Programit Infrastrukturë vendore 

 

Qëllimet dhe objektivat e  

Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen   

 Qëllimi i programit është ofrimi i një infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të 
gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t’iu mundësojë 
banoreve  qarkullim normal , komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe njerëzve me aftësi të 
kufizuara si edhe shërbimeve në funksion të jeteses. 

Objektivi është  realizimi i një ndërhyrje komplekse e cila synojnë krijimin e një 
infrastrukture rrugore mbi dhe nëntokësore bashkëkohore. 
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0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

Kosto Totale e Projektit 

000/leke  

Kosto totale e investimit të parashikuar  

Kosto Totale e Projektit                               6 250 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data 
Qëllimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

Voltana Ademi   Aprovimi / refuzimi për tu shqyrtuar 
më tej 

Komente nga Drejtuesi i Programit  

Sekretari i 
Përgjithshëm  

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm  
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Nr 1 
Projekti P3.F1.O1.A1  
 
Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në 
territorin e Bashkisë së Shkodrës 

Llojet e programit: P3.   Infrastruktura rrugore 
 
Funksioni: F1.                 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e 
                                         rrugëve vendore, trotuareve dhe  
                                         shesheve publike vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve dhe trotuareve kryhet me sipërmarrje me kontrate 5-vjeçare e nënshkruar më 11.06.2014. 
Shërbimet që ofrohen përmes kontraktorit janë: 

 Riparime  të  infrastrukturës  rrugore 
 Riparimeve  të trotuareve 
 Riparime të pusetave 

Sipas vlerësimit paraprak shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve nuk është realizuar si një shërbim i planifikuar dhe sipas një 
vlerësimi në ish Komuna Edhe në rastet ku janë evidentuar shpenzime për mirëmbajtje të rrugëve dhe trotuareve, kjo është me 
punonjës  shërbimit dhe shpenzime për materiale nga vetë njësitë. 
Problematika që paraqiten 
 Në qytetin e Shkodrës në disa rrugë sipas një vlerësimi paraprak ka shembje, gropa, çarje  të ndryshme si dhe dëmtime 

nga ndërhyrje të paligjshme apo vjedhje. Po kështu ka disa dëmtime edhe në trotuare. Nga amortizimi apo edhe dëmtimi 
pllakat lëvizin apo janë thyer. Shpesh verifikohen veprime të papërgjegjshme nga banorët dhe bizneset. 

 
 Në rrugët e asfaltuara të njësive administrative ka dëmtime të shumta pasi dhe vete gjendja e infrastrukturës në këto rrugë 

është  shumë e amortizuar.  
 

 Institucioni i Bashkisë së Shkdoër pas reformës territoriale, ka ndjekur dhe respektuar procedurën ligjore për verifikimin 
dhe mbledhjen e  të dhënave për të gjithë inventarët.Vërehet se ka mangësi në bazën e të dhënave që përcakton saktë 
sipas një vlerësimi shkencor rrugët, gjendjen e tyre, nivelin e amortizimit dhe shpesh mungojnë edhe të dhënat bazë për 
sipërfaqen dhe gjatësinën e tyre. Për këtë do të nevojitet që specialistët pranë drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe 
Instrastruktures  dhe drejtorisë së Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve të hartojnë dhe të 
zbatojnë planin e punës për të hartuar bazën e saktë të të dhënave.  

ii. Synimi i projektit  
Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve dhe trotuareve sipas prioriteteve: 

 Ndërhyrje emergjente 
 Ndërhryje për përmirësim sipas një kalendari të miratuar 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Referuar nevojës së verifikuar në vite për ndërhyrje në mirëmbajtje parashikohen shpenzime për zërat e mundshëm: 
 
Kontrata prashikon punime sipas zërave dhe ofertës fituese si më poshtë: 

Nr. i 
analizës Zëri i punës Njësi Çmimi/Lekë/Njësi 

An. Man.  Skarifikim shtrese asfaltike me makineri m2 150 
An. Prerje shtrese asfaltike me makineri m 100 
2.436/3 Prishje shtrese betony m3 1 600 
3.89/b Gërmim dheu kasonet me ekskavator 0.25 hedhje mjet m3 200 
3.158/5a Transport dherash 5 km m3 200 
3.208 Shtrese çakulli 10 cm, macadam, perhaps e ngjesh mak. m2 120 
An. Man.  Sperkatje me prajmer 1l/m2 m2 80 
3.222/2 Shtrese binder me granil gure kave, 6 cm me makineri m2 880 

3.226/1 Shtrese asfalto beton me granil gurekav, 4 cm mak. m2 760 

An. Ngritje pusetash  copë 3 600 

2.262/4 Shtrese betoni C16/20 per kunete m3 6 800 

2.288 Trotuare me pllaka granili me bojë pa bordurën e betonit m2 1 150 
3.617/1 F.V bordurë betoni 15x30x100cm  m 650 
An.-23 Puseta b/a shiu 40x60, H=100 Cm, me kapak gize copë 6 600 
An. Trotuare me pllaka guri t=6 cm m2 3 200 
3.An/1t Tub i brinjëzuar HDPE SN8 D=315 mm m 1 300 

 
 
b) Rezultatet që prisni  



220 |  
 

 

 
 Përmirësim i sipërfaqeve të dëmtuara të rrugëve dhe trotuareve;  
 Krijimi i bazës së saktë të të dhënave për nevojën për mirëmbajtje në rrugë dhe trotuare në të gjithë territorin e 

Bashkisë së Shkodrës. 

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

 
 Drejtoria e Shërbimeve publike dhe infrastrukturës 
 Drejtoria e Investimeve 
 Drejtoria juridike 
 Njësia e prokurimit 
 Administratorët e NjA 
 Punëtorët e shërbimit pranë NJA 
 Ofruesi i kontraktuar për shërbimin 
 Supervizori 
 

 Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Referuar edhe faktit të shpenziemeve të kryera gjatë dy viteve të fundit, është parashikuar që alokohen 3697 mijë lekë 
shpenzime për mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës.  
Drejtoria e Shërbimeve publike dhe Infrastrukturës publike sipas nevojës së verifikuar dhe prioritetit do të bëjë detajimin e planit 
sipas zërave të mësipërm dhe do të monitorojë realizimin e kryerjes së shërbimit. 

 
Shpenzimet sipas aktiviteteve  

Totali(000/lek
ë) 

Nga kjo : 
Paga.siguri
me 

Operative Kapitale 

A1 Kontrata ekzistuese Shkodër 3 697  3 697  
TOTALI 3 697  3 697  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon 
   Gjatë gjithë vitit 2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
    Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës 
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RIKUALIFIKIM URBAN BLLOQE BANIMI RR. "ISUF SOKOLI" – LOTI I   
Kodi ne matrice : P2.F1.O2.A1. 
 

01. Personat e Kontaktit  
 

Emri i propozuesit të 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia e Shkodrës 
Rajoni 1 

 
02. Identifikimi i Idesë së Investimit 

 
 

Projekt Idea 
 

 
Rikualifikim Urban, Blloqe banimi, Rruga “Isuf Sokoli” 

Problemet për tu adresuar 

Sheshi publik ndërmjet dy pallateve me një sipërfaqe prej 500 m2, aktualisht është i 
degraduar, me mangësi të sistemit K.U.Z. dhe ndriçimit. Sistemi i ujrave të zeza funksionon 
me gropa septike. 
 
Që në kohën e ndërtimit ky shesh publik nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturë dhe kjo 
ka bërë që gjëndja e tij  të jetë aq kritike sa që të vështirësohet jo vetëm kalimi i qytetarëve, 
sidomos në kohë rreshjesh por edhe krijon një pamje jo të denjë për një qendër të banuar.  
 
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 100 ( 29 familje ) banorë, nga të cilët 25 gra dhe 20 
fëmijë të moshave të ndryshme, në dy pallate dhe rreth 5 shtëpi që ndodhen përreth.  
Ka lidhje   
 

 
Emri i Programit 

 

 
Infrastrukturë rrugore 

 
Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen 

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve, blloqeve të pallateve 
dhe rrugicave (karakteristikë e qytetit) mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
 
Konkretisht, rikualifikimi urban tek blloku i banimeve tek rruga "Isuf Sokoli", në afërsi të 
tregut në Zdrale, konsiston në përmirësimin e mjedisit urban dhe në mënyrë të veçantë të 
kthimit në një rrugë me standarte në shërbim të komunitetit.  
Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, në sistemimin e asfaltimit dhe ne rivlerësimin e ndriçimit, 
rrisin cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Lehtësohet aksesi për në rrugën kryesore 
Lehtësohet dalja në tregun e Zdrales të banorëve të bllokut. 
 

 

0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

     Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 2 570.0   2 570.0  

Kosto kolaudim supervizim      77.0 77.0 
 

Kosto e projektimit 129.0  129.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5 
 

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  2 789.5 2660.5 129.0 

 

 



222 |  
 

 

0.4  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data 
Qëllimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 

projekt idese 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm  
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RIKONSTRUKSION DEGËZIM RRUGA  ʺQAZIM LLAZANIʺ   
Kodi ne matrice: P2.F1.O2.A2. 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 Firma e 
propozuesit të 

Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Rajoni 1 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Rikonstruksion Rruga “Llazanej” 

Problemet për tu adresuar 

Kjo rrugë me një sipërfaqe prej 740 m2, aktualisht është e degraduar, me mangësi të 
sistemit K.U.B.,  K.U.Z. Duhet të rivlerësohet ndriçimi  dhe rrjeti i ujësjellësit.  

Prej shumë vitesh ky segment nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe kjo ka 
bërë që gjëndja e saj të jetë aq kritike sa që të vështirësohet kalimi i qytetarëve sidomos në 
kohë rreshjesh. 

Përfituesit direkt të projektit janë 18 familje, 80 banorë, nga të cilët 50 % gra dhe 14 fëmijë 
që frekuentojnë kopshtet dhe shkollat afër zonës ( “Ismail Qemali”, “Ndre Mjeda”, shkolla 
private “ABC” ) 

Në këtë rrugë gjendet edhe një shtëpi shkodrane, me arkitekturë karakteristike e cila ka 
statusin e mbrojtjes si monument kulture, që potencialisht mund të hyjë në rrjetin e 
shtëpive muze për tu vizituar. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen 

“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  

Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve dhe rrugicave ( 
karakteristikë e qytetit) mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 

Konkretisht degëzimi i Rrugës “Qazim Llazani”  konsiston në përmirësimin e mjedisit urban 
dhe në mënyrë të veçantë të kthimit në një rrugë me standarte në shërbim të komunitetit. 
Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, në sistemimin e asfaltimit dhe rivlerësimi i ndriçimit, rrisin 
cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 

 

0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 TOTALI Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 4 292.0 4 292.0  
Kosto kolaudim supervizim    129.0 129.0  
Kosto e projektimit    215.0     215.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5  

Kosto Totale e Projektit   -  000/lekë  4 649.5 4434.5 215.0 
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04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

Foto evidentuese - spjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 
  

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 

(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Përgjithshem  

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm  
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RIKONSTRUKSION RRUGA"VEKSHAR"    
Kodi ne matrice : P3.F1.O2.A3. 

 
01.  Personat e Kontaktit  
Emri i propozuesit te 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Rajoni 4  

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
 
Projekt Idea  

 
 

 
Problemet per tu adresuar 

 
Rruga "Vekshar" është degëzim i rrugës "Draçin" dhe ka dalje në këtë rrugë.  Përgjithsisht 
përgjatë kësaj rruge ka banesa 1-2 katëshe.  
 
Me një sipërfaqe 2200 m2, gjerësi mesatare 3 m rruga ka disa degëzime ku afërsisht 
jetojnë rreth 100 banorë. Në këtë rrugë ka mungesë të sistemit  K.U.Z., K.U.B ( kanale të 
ujrave të bardha dhe të zeza), ndriçimit dhe ujësjellësit. 
 
Prej shumë vitesh kjo rrugë nuk ka pasur ndërhyrje në sistemin K.U.B dhe K.U.Z, ndriçimit 
dhe ujësjellësit, kjo ka bërë që gjëndja e tij të jetë kritike dhe të vështirësohet kalimi i 
qytetarëve sidomos në kohë rreshjesh. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë banorët e zonës.  
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do 
te ndihmoje te arrihen   

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve dhe rrugicave, i 
sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, apo ndërtimin e sistemeve të reja, 
shërbimi i ndriçimit rrugor dhe përmirësimi i tij mbetet objektiv i punës edhe për vitet në 
vazhdim. 
 
Konkretisht ndërhyrja në afërsi të rrugës " Vekshar " konsiston në përmirësimin e mjedisit 
urban dhe në mënyrë të veçantë të kthimit në një rrugë me standarte në shërbim të 
komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

 
 
 

TOTALI 
     

 
Investimi 

 
Projektim 

Kosto e zbatimit 15 180.0 15 180.0  
Kosto kolaudim supervizim      455.0 455.0  

Kosto e projektimit 759.0  759.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5  

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  16 407.5 15648.5 759.0 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka 
Sekretari i 
Pergjithshem  

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem  
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RIKONSTRUKSION I RRUGES SE VARREZAVE BELTOJE 
Kodi ne matrice:    P3.F1.O2.A4 
 
 
Institucioni Buxhetor 

 
BASHKIA SHKODER 

 
Departamenti 

DREJTORIA E STUDIMIT 
PLANIFIKIMIT KOORDINIMIT 
TE INVESTIMEVE 

Emri dhe pozicioni i 
propozuesit të projektit  Voltana Ademi 

Detajet e kontaktit të 
propozuesin e projektit 
(tel, email) 

Bashkia Shkodër 

Personi i kontaktit 
Buxhet & Finance  

 
 

Detajet e kontaktit te 
Buxhet & Finance 

 

 
02.  Identifikimi i Investimit 

Ministria/grupi/sektori 
(Institucioni buxhetor) 

Bashkia Shkoder/ Ministria e 
Zhvillimit Urban/ Ministria e 
Transportit 

 
Kodi i Grupit  

 
Emri i Programit 

Infrastrukture vendore  
Kodi i Programit  

 
P2 

 
Emri i Projektit  

 
RIKONSTRUKSION I 
RRUGES SE VARREZAVE 
BELTOJE 

 
Kodi i Projektit   P2.F1.O2.A4. 

 
Numri i identifikimit  nga 
DMIP 

 

 
Vendodhja e Projektit 

Beltoje/NjA 
Berdice/bashkia 
Shkoder 

 
Statusi i Projektit  

I ri 
 
Financimi nga Donatori   jo 

Në vazhdim 

Data e Fillimit 2016 Data e Përfundimit 2016+ 
 
03.  Justifikimi i Investimit 
Problemet e gjendjes aktuale që duhen adresuar/ Justifikimi i nevojës për investime  
 
Nga përcaktimi ligjor kjo rrugë duhet të jetë ; Rrugë rurale lokale, e cila duhet të plotësojë kushtin që të jetë me një karrexhate 
të vetme  shoqëruar me bankinë. 
Aktualisht rruga që të çon në varrezat e fshatit Beltojë është shumë e amortizuar dhe nuk plotëson këto kushte. 
Mungojne shtresat e rrugës 
Mungojnë kanalizimet e ujrave të bardha – tombinot  
Mungojne muret mbajtesë të pjesëve të vecanta të rrugës. 
Përputhja e projektit me Qëllimet dhe Objektivat e Programit të cilat projekti do të ndihmoje të realizohen 
 

Qëllimi  konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të 
gjithë Bashkine Shkoder , me qëllim që t’iu mundësojë banoreve te zones  qarkullim normal si dhe komoditet në ecjen e 
këmbësorëve.   

 
04. Specifikimi i Projektit & Analiza e Alternativave te Investimit 

Objektivi i Investimit : 
Ndërhyrje jokomplekse të cilat synojnë krijimin e një infrastrukture rrugore sipas parametrave ligjore – Rruge Rurale Lokale. 
Rikonstruksioni i plotë i rruges ekzistuese me nje gjatesi rreth 500 ml. 
Ndertimi i shtresave rrugore 

- Gërmim dheu 
- Ndërtim tombino 
- Ndërtim mure mbajtëse me gur e beton 
- Shtrim me cakëll 
- Shtrim me asfaltobeton 
- Shtrim me stabilizant 
- Ndërtim kunete ujembledhëse. 

Përshkrimi i Projektit  
Projekti do të përmbajë:  
Përshtatjen e rrugës ekzistuese në rrugë brenda parametrave të lejuar për qarkullim si një  rrugë me një karrexhate  me 1 ose  
2 kahe lëvizje shoqëruar me bankinë  të pashtuar në të dy anët ( VKM nr 628 /2015 ). 
Projekti do te permbaje punime ne  Trupin e  rruges ku nuk do te kete nderhyrje ne  taban sepse ështe rrugë ekzistuese  por 
do të ketë ndërhyrje në  trup të  rruges,  ndërhyrje në shtrat si: 

- Gërmim dheu (mbushje apo gërmim, nivelim) 
- Shtrim me çakëll 
- Ndërtim tombino 

Ndërhyrje në Kuroren e rruges si: 
- Shtresë me binder 
- Shtresë me asfaltobeton 
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- Ndërtim kuneta 
Alternativa 1 -  
Zbatimi i Projektit është Alternativa e vetme 

Përshkrimi i alternativës së investimit 1 
RIKONSTRUKSION I RRUGËS SË VARREZAVE BELTOJË 

Alternativa 2 -  Përshkrimi i alternativës së investimit 2 
(nëse është identifikuar) 

Alternativa 3 -  Përshkrimi i alternativës së investimit 3 
(nëse ështe identifikuar) 

Alternativa e Investimit (e përzgjedhur)   Arsyet per zgjedhjen e alternatives se investimit   
Produktet – et  që do të realizoj ky investim (dhe sipas rastit përfitimet të tjera që rezultojnë nga invetsimi)  
 Sasia e Produktit Njësia Matese Kosto për njësi 

Produkti 1 Asfalt 1 600 m2 5 300 lek/m2 

Produkti 2  (nëse ka)    
Produkti 3  (nëse ka)    

 
06.  Kostot (shpenzimet kapitale) e mëparshme te projektit  

Kosto e investimit deri ne fund te 
2013 , 000/lekë 0 Kosto e investimit deri në fund të 

2014 , 000/lekë 0 

 
07.  Kostot e Investimit / Të Ardhurat nga Investimi 

 
Kostot e Projektit të Investimit 

 
2016 

(000/Lekë) 
2017 

(000/Lekë) 
2018 

(000/Lekë) 

Kostoja e 
mbetur e 
investimit 
(000/Lekë) 

Kosto  totale e 
Investimit 
000/Lekë 

(a) Kosto e investimit  9 696.83    9 696.83 

(b) Kosto periodike (shpenzimet 
korente) si rezultat i investimit     

 

(c) Totali (a+b) 9 696.83   
(d) Te ardhurat si rezultat i invetimit      

(e) Financimi nga donatoret     

(f) Kostoja Neto 9 696.83   

Supozimet e bëra në vlerësimin e 
kostove dhe  të ardhurave të 
investimit 

a)Kosto projektimi ( VKM nr 704/2014) 448 306 lekë  
b)Kosto zbatim projekti 8 966 129 lekë 
c) Supervizim kolaudim (VKM nr 704/2014 268 984 lekë  
d)Leje mjedisi + VNM   ( VKM nr 888/2014) 13 411 lekë  

 
08.  Menaxhimi i Projektit, parakushtet  & rreziqet 
Parakushtet dhe Rreziqet ne zbatimin e projektit; dhe veprimet e planifikuara per eleminimin e efektit te tyre  
 Nuk ka   
 
Permbledhje e menyres dhe rolit te institucioneve qe do te menaxhojne projektin.   
 
Bashkia Shkoder eshte i vetmi institucion  qe menaxhon projektin. 
(Dokumentet e meposhteme kerkohen vetem per vleresimin e “nivelit te mesem ose te “plote”) 
 
Plani i Projektit i zhvilluar   Po /Jo  
Studimi i fizibilitetit i zhvilluar                 Po /Jo 

Plani i Projektit bashkengjitur   Po /Jo  
Studimi i fizibilitetit bashkengjitur      Po /Jo 

 
09.  Vlerësime të tjera për projektin 
(Dokumentet e meposhteme kerkohen vetem per vleresimin e “nivelit mesem ose te plote”) 
 dokumente bashkëngjitur 
Vlersimi i ipaktit mjedisor Po / Jo / Të panevojshme 
Vlersimi i ipaktit social  Po / Jo / Të panevojshme  
Të tjera  - (specifiko)  Po / Jo / Të panevojshme 
 
10.  Informacione te tjera 
Lista e dokumentacionit mbeshtetes derguar ne MF 
 
Buxheti i  Bashkise Shkodër viti 2016 
Komente te tjera 
 
 
 

11. Autorizuesit / Hapat dhe statusi i vleresimit projektit 
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 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Aprovimit te Projektit 

Drejtuesi i Programit te 
Institucionit Buxhetor 
(IB) 
 
 
 

 Voltana Ademi   Aprovuar/refuzuar per tu analizuar 
me tej 
Prioriteti i projektit te propozuar 

Komente nga Drejtuesi i Programit  

Drejtuesi i 
Finances/Buxhetit se 
Institucionit buxhetor 

   Aprovimi / refuzimi i kostos se 
projektit 
 
 

Komente nga Departamenti i Buxhetit / Finances i  IB  
Drejtuesi i Institucionit 
Buxhetor 
(Sekretari i 
Pergjithshem) 
 

   Konfirmimi i prioritetit te projektit 
 Aprovuar/Refuzuar nga IB 

Komente nga Drejtuesi i Instutucionit Buxhetor, Sekretari i Pergjithshem  
Ministria e Financave/ 
Drejtoria e Manaxhimit 
te Investimeve Publike 
(DMIP) 
 

   Shqyrtim i propozimit 
Vleresimi i  MF  

Komente nga DMIP/MF per projektin e paraqitur  
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RIKUALIFIKIM  URBAN  BLLOQE  BANIMI  RRUGA  "QEMAL DRAÇINI" 
Kodi ne matrice: P3.F1.O2.A5 
 
01.  Personat e Kontaktit  
Emri i propozuesit të 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
 Firma e 

propozuesit te 
Projektit  

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia e Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia e Shkodrës 
Rajoni 2 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea   
 

Probleme për tu adresuar 
 

Ky bllok pallatesh me një sipërfaqe prej 2500 m2, aktualisht është i degraduar, me mangësi 
të sistemit K.U.B. Duhet të rivlerësohet ndriçimi  dhe rrjeti i ujësjellësit.  
 
Prej shumë vitesh ky bllok pallatesh nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe 
kjo ka bërë që gjëndja e tij të jetë aq kritike sa që të vështirësohet kalimi i qytetarëve 
sidomos në kohë rreshjesh. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 300 banorë, të cilët nëpërmjet kësaj ndërhyrje kanë 
akses më të lehtë me aksin kryesor të rrugës "Qemal Draçini" - "Martin Camaj". 
 
Ky bllok ka një rëndësi të veçantë për shkak të afërsisë që ka me Universitetin e Shkodrës 
dhe me Bibliotekën Universitare Shkodër. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti do 
të ndihmoje të arrihen   

 
“Përmirësimi i kushteve të jetesës, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i shesheve dhe rrugëve, mbetet 
objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
 
Konkretisht përmirësimi i kushteve të këtij sheshi konsiston në përmirësimin e mjedisit 
urban dhe në mënyrë të veçantë në kthimi në një shesh me standarte në shërbim të 
komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, rivlerësim i ndriçimit si dhe krijimi i hapësirave 
të gjelbërta rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 
 

TOTALI 
     

Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 13 950.0 13 950.0  
Kosto kolaudim supervizim      419.0 419.0  

Kosto e projektimit 698.0  698.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5  

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  15 080.5 14 382.5 698.0 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 

projekt idese 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm  
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RIKUALIFIKIM URBAN BLOQE BANIMI RRUGA "BARDELEVE" 
Kodi ne matrice: P3.F1.O2.A6 
 
01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit të 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
 

Firma e 
propozuesit  të 
Projektit  

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori Bashkia e Shkodrës Vendodhja e 

Projektit 
Bashkia e Shkodrës 
Rajoni 3 

 
 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
 
Projekt Idea  

 
 

 
Problemet për tu adresuar 

 
Kjo rrugë me një sipërfaqe prej 1040 m2, aktualisht është e degraduar, me mangësi të 
sistemit K.U.B.,  K.U.Z. Duhet të rivlerësohen rrjeti i ndriçimit si dhe hapësirat e gjelbërta.  
 
Prej shumë vitesh ky segment nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe kjo ka 
bërë që gjëndja e saj të jetë aq kritike sa që të vështirësohet kalimi i qytetarëve sidomos në 
kohë rreshjesh. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 65 familje me 260 banorë në total, me një numër të 
konsiderueshëm fëmijësh që frekuentojnë shkollat dhe kopështet afer zonës (shkolla 9-
vjeçare "Pashko Vasa", shkolla e mesme "Jordan Misja", shkolla 9- vjeçera "Branko Kadia" 
etj). 

 
Emri i Programit 

 
Infrastrukturë rrugore 

 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti do 
të ndihmoje të arrihen   

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve dhe rrugicave ( 
karakteristikë e qytetit ) mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
 
Konkretisht ky investim në degëzimin e Rrugës “Bardeleve” me Rrugën "Pogej" konsiston 
në përmirësimin e mjedisit urban dhe në mënyrë të veçantë të kthimit në një rrugë me 
standarte në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, rivlerësim i ndriçimit si 
dhe krijimi i hapësirave të gjelbërta rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimi 
 

 
 

TOTALI 
     

 
Investimi 

 
Projektim 

Kosto e zbatimit   6 885.0   6 885.0  
Kosto kolaudim supervizim           207.0      207.0  

Kosto e projektimit      344.0  344.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5  

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  7 449.5 7 105.5 344.0 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 
 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 

projekt idese 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm  
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RIKUALIFIKIM URBAN BLLOQE BANIMI "TEPE-TEK FUSHA E DRUREVE" 
Kodi në matricë :   P3.F1.O2. A7. 
 
 01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit të 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
 Firma e 

propozuesit te 
Projektit  

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori Bashkia e Shkodrës Vendodhja e 

Projektit 
Bashkia e Shkodrës 
Rajoni 2 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt Idea   

Problemet për tu adresuar 

Sheshi publik ndërmjet blloqeve të pallateve " Tepe- tek Fusha e drureve"  ka një sipërfaqe 
5000 m2. Ai kufizohet me rrugën  "7 Shaljanët" në anën perendimore qe është pjesë e 
unazes Lindore të qytetit. Sheshi është i rrethuar nga të gjitha anët me pallate 4 – 5 
kateshe. Afër zonës ndodhet shkolla "Mark Lula" aktualisht e ndërtuar sipas standarteve 
bashkëkohore. 
 
Në këtë bllok banimi jetojnë afërsisht 800 banorë. Në këtë shesh ka mungesë të sistemit 
K.U.B, K.U.Z., ujësjellësit dhe ndriçimit. 
 
Prej shumë vitesh ky shesh nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe kjo ka 
bërë që gjëndja e tij të jetë aq kritike sa që të vështirësohet kalimi i qytetarëve sidomos në 
kohë rreshjesh. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë 800 banorët e zonës, nga të cilët ka nxënës që 
frekuentojnë kopshtet dhe shkollat afër zonës 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen   

“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve dhe rrugicave, i 
sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, apo ndërtimin e sistemeve të reja, 
shërbimi i ndriçimit rrugor dhe përmirësimi i tij mbetet objektiv i punës edhe për vitet në 
vazhdim. 
 
Konkretisht ndërhyrja në sheshin mes blloqeve të " Tepe- tek Fusha e drureve" konsiston 
në përmirësimin e mjedisit urban dhe në mënyrë të veçantë të kthimit në një shesh me 
standarte në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, në ndriçim, në 
gjelbërim, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

 
 

TOTALI 
 

Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 34 500.0 34 500.0  
Kosto kolaudim supervizim        1 035.0   1 035.0  

Kosto e projektimit   1 725.0    1 725.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5  

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  37 273.5 35 548.5 1 725.0 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idesë 
Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 

projekt idese 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm  
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RIKUALIFIKIM URBAN I RRUGICAVE NË QËNDREN HISTORIKE,  
(RIKONSTRUKSION SISTEMIT UJËSJELLES KANALIZIME)  
Kodi në matricë P3.F1.O2. A8 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit te 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Rajoni 2, 3 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
 
Projekt Idea   
 
Problemet per tu adresuar 

Ne vitin 2015 kanë filluar punimet për objektin “Rikualifikimin urban të rrugicave ne 
Qendren Historike” , me financim te F.ZH.R., ku perfshihet sistemimi i kanalizimeve të 
ujërave të bardha, ndriçimit dhe shtrimi i siperfaqes me gurë dekorativë i 13 rrugicave 
(Rr.Ndoc Çoba, Rr.Fran Baron Nopça, Rr.Bërdicej, Rr.e Murgeshave, Rr.Gurazezeve, 
Rr.Gurakuqëve, 2 degëzime te Rr.Gjuhadol, 5 degëzime të Rr.Kol Idromeno). 
 
Prej shumë vitesh këto rrugica nuk kanë pasur ndërhyrje në infrastrukturën nëntokësore 
(K.U.Z. dhe ujësjellës) dhe kjo ka bërë që gjëndja e tyre të jetë tepër e amortizuar. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 650 banorë të këtyre 13 rrugicave. Gjithashtu këto 
rrugica kanë vlerë të madhe historike.  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do 
te ndihmoje te arrihen   

“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve, blloqeve të pallateve 
dhe rrugicave (karakteristikë e qytetit) mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
Konkretisht, rikualifikimi urban i rrugicave në Qëndren Historike, (Rikonstruksion sistemit 
Ujësjelles kanalizime) sjell përmirësimin e mjedisit urban dhe në mënyrë të veçantë të 
kthimit në një rrugë me standarte në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në sistemimin e 
rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve te ujërave të zeza, rrisin cilësinë dhe sigurinë e jetës 
së banorëve. 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
 

Kosto e zbatimit  
Kosto kolaudim supervizim 
Kosto për leje mjedisi + VNM 
 
Kosto Totale e Projektit   /leke  

17 714 462 
     531 434 
       14 000 

 
 

18 259 896 
 
0.4.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 

 
 
  

 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem  
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RIKUALIFIKIM URBAN I RRUGICAVE NE QENDREN HISTORIKE  
Kodi në matricë P3.F1.O2. A10 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  

BASHKIA SHKODËR Firma e 
propozuesit të 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

DREJTORIA E STUDIMEVE PLANIFIKIMIT 
KOORDINIMIT DHE MONITORIMIT TË 
INVESTIMEVE.  

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori FZHR/FSHZH Vendodhja e 

Projektit 
Qyteti Shkodër/Bashkia 
Shkodër 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit : Rikualifikim urban i rrugicave ne Qendren Historike ( kthimi i tyre me kalldrëm dhe ndriçim 
dekorativ) shoqëruar me ndërhyrje në dyert e objekteve – kthim i tyre në dyer druri karakteristike 
 
Projekt Idea  Projekt zbatimi i plotë  
 
Problemet per tu adresuar Projekt ne vazhdim  

Emri i Programit Infrastrukturë vendore 
 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti do 
te ndihmoje te arrihen   

 
Objektivat e projektit  konsistojne Rivleresimin e Qendres Historike, kthimin e rrugicave me gure ne 
pershtatje me akset kryesore, në ofrimin e një infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të 
gjithë komponentët e saj. Rivleresimin  e arkitektures tradicionale dhe elementeve karakteristike 
te saj, sic jane edhe dyert shkodrane. 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
 
Kosto Totale e Projektit 
leke  

2.883.796  
Sipas marreveshjes me FSHZH planifikohet pagesa 
prej 1,444,891 leke 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 
 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem  
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Nr. 12 

 
P3.F1.O2. A11 Sistemim  sheshe plazhi Velipoje   

Llojet e programit: P3: Infrastruktura rrugore 
 
Funksioni: P3.F1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe 
mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve 
dhe shesheve publike vendore; 

a) Pershkrimi I shkurter I projektit 
i. Situata  
Pozita e favorshme gjeografike ku ndërthuren harmonishëm deti, lumi, pyjet, laguna dhe malet, i japin një siguri zhvillimit të 
turizmit në Velipojë. Plazhi me gjatësi 14 km me  gjërësi prej 70 deri 200 m, rëra e pashfrytëzuar dhe me aftësi shëruese si dhe 
uji i pastër po bëjnë që Velipojë të frekuentohet çdo vit e më tepër nga pushues të vendit dhe të huaj. Numri i pushuesve 
llogaritet rreth 70 mijë pushues në ditë në sezonin veror  Qershor-Gusht.  
 
Kapaciteti akomodues i hoteleve është më shumë se  7 mijë dhoma ose rreth 27 mijë shtretër. Por në Velipojë përveç turizmit 
detar mund të zhvillohet dhe ai lumor, malor si dhe gjuetia e shpendëve të egër dhe e lepujve. Lumi Buna dhe territoret 
ligatinore rreth tij, i shpallur në 2005  “Peisazh ujor/tokësor i mbrojtur” ku hynë dhe ishulli i Franc Jozefit, rezervati i Velipojës, 
laguna e Vilunit, plazhi i Baks – Rrjollit dhe këneta e Domnit është një tjetër avantazh për zhvillimin e turizmit në Velipojë.  
 
Megjithë mundësite për një zhvillim të qëndrueshëm që zona e Velipojës ofron, ajo vazhdon të përballet me problematika  të 
shumta qe kanë të bëjnë kryesisht me infrastrukturën e pazhvilluar dhe aftësinë e kufizuar për të pranuar rritjen e turistëve dhe 
zhvillimin e mëtejshëm të këtij destinacioni turistik në të ardhmen. Ndërprerja e furnizimit me ujë, mungesa e sistemit të 
kanalizimit të ujrave të zeza, të energjisë elektrike, të vendeve të parkimit, të sipërfaqeve me rrugë të asfaltuar, ndriçimit, 
sistemit të kullimit, zbukurimit të hapësirave publike, të sinjalistikës rrugore dhe asaj turistike, vazhdon të mbetet gjithashtu një 
problem. 
 
Ky projekt propozim synon të përmirësojë infrastrukturën ekzistuese, përmes sistemimit të rrugëve të brendshme dhe rrjetit 
rrugor të komunikimit në territorin e plazhit me vendosjen e sinjalistikës së nevojshme, ndërtimin e trotuareve dhe parkingjeve 
publike rreth zonave me ndërtime të përqendruara ekzistuese, përmirësimin e shërbimeve publike, përmes ndërhyrjeve në 
rrjetin e ndricimit publik, krijimin e ambjenteve argëtuese fuqizimin e sistemit të shërbimit për vizitorin duke përmirësuar 
infrastrukturen dhe rritur mjetet e informimit, përmes përmirësimit të sinjalistikës. 
ii. Synimi I projektit  

Fuqizimi i sistemit të shërbimit për vizitorin duke përmirësuar infrastrukturën dhe rritur mjetet e informimit 
Rritja e cilësisë së shërbimeve publike 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

1. Vendosja e tabelave informuese për destinacionin; 
2. Sistemimi i rrugëve të brendshme në plazhin e Velipojës dhe vendosja e sinjalistikës së nevojshme; 
3. Riparime i trotuareve; 
4. Sistemim i parkingjeve publike; 
5. Rehabilitim në rrjetin e ndriçimit publik ekzistues 
6. Përmirësimi i ambjenteve shlodhëse dhe argëtuese  
b) Rezultatet qe prisni  

1. Sinjalistikë e përmirësuar 
2. Rruge të brendshme dhe trotuare te rehabilituara me sinjalistikat përkatëse; 
3. Parkingje publike funksionale 
4. Rrjeti i ndriçimit publik i përmirësuar; 
5. Ambiente rekreative 
c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

1. Bashkia Shkoder 
2. Bizneset përfituese të turizmit. 
3. Dhoma e Tregtisë dhe industrisë 
4. Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Turizmit. 

Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

Nga kjo: 
Paga, 

sig operative kapitale 

A.1 Vendosja e tabelave informuese për destinacionin;     
A.2 Sistemimi i rrugëve të brendshme në plazhin e Velipojës     
A.3 Riparime i trotuareve;     
A.4 Sistemim i parkingjeve publike     
A.5 Mirëmbajta dhe ndërhyrje në rrjetin e ndriçimit publik     
A.6 Përmirësimi i ambjenteve shlodhëse, argëtuese      
 Shuma 5,067   5,067 
f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
1 Mars 2016 – 15 Qershor 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Sherbimit dhe infrastruktures 
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SISTEMIMI I PERROIT KUFIRI MURIQAN 
Kodi në matricë :   P3.F1.O3.A1 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Institucioni Buxhetor 

 
Bashkia Shkodër 

 
Departamenti 

Drejtoria Studimeve, 
Planifikimit, Koordinimit dhe 
Monitorimit të Investimeve 
 

Emri dhe pozicioni i 
propozuesit te projektit  

Voltana  Ademi Detajet e kontaktit te 
propozuesin e projektit 
(tel, email) 

 

Personi i kontaktit 
Buxhet & Finance  

 
 

Detajet e kontaktit te 
Buxhet & Finance 

 

 
02.  Identifikimi i Investimit 
Ministria/groupi/sektori 
(Institucioni buxhetor) 

Bashkia Shkodër/ 
Ministria e Zhvillimit Urban 

 
Kodi i Grupit 

 

 
Emri i Programit 

 
Infrastrukturë Vendore 

 
Kodi i Programit  

 

 
Emri i Projektit  

 
SISTEMIMI I PERROIT 

KUFIRI MURIQAN 

 
Kodi i Projektit   

 

 
Numri i identifikimit  nga 
DMIP 

 

 
Vendodhja e Projektit 

 
Bashkia Shkodër/  
Njesia Administrative   
Ana e Malit 
 

 
Statusi i Projektit  

I ri  
Financimi nga Donatori   

 

Në vazhdim 

 
Data e Fillimit 

 
2016 

 
Data e Perfundimit 

 
2016 

03.  Justifikimi i Investimit 
Problemet e gjendjes aktuale qe duhen adresuar/ Justifikimi i nevojes per investime  
 
Perroi I kufirit (Bardaivelit), eshte vija kufitare me Malin e Zi.  
Ky perrua me gjatesi afersisht 7 km me burim nga pellgu ujembledhes I Taraboshit, pershkon ne kufi toka bujqesore te fshatit 
Shtuf, Muriqan, Gorice dhe Vidhgare.  
Perroi meqense eshte vije kufitare, nuk eshte pastruar, sistemuar dhe mirembajtur asnjehere dhe per pasoje shtrati I tij eshte 
mbushur me bime, shkurre, peme e material inerte dhe per pasoje uji del nga shtrati duke shkaktuar: 

 Permbytjen te sip. 200 ha toke bujqesore dhe demtimin e kulturave bujqesore te kater fshatrave. 
 Ka bere erodimin e tokes bujqesore, duke e bere ate joproduktive. 
 Ka bere zhavorizimin te siperfaqeve te konsiderushme. 
 Ka bere demtimin e rrugeve rurale. 

 
 
 
 
Perputhja e projektit me Qëllimet dhe Objektivat e Programit të cilat projekti do të ndihmoje të realizohen 
Perroi i Bardaivelit me gjatesi prej 7 km, parashikohen te pastrohet 4 km, ne pjesen e poshtme te tij, pasi pjesa tjeter ndodhet 
ne zonen malore.  
Segmenti qe do te reabilitohet fillon nga kuota 12.7 m dhe mbaron ne kuoten 5.3 m, ne bashkimin me kanalin kullues ne 
Gorice, me gjatesi 4 km. 
Pellgu ujembledhes i ketij perroi ka nje sip. rreth 4.2 km2, te shtrire ne shpatin e malit te Taraboshit. Furnizimi me uje ky perrua 
e merr nga rreshiet dhe disa burime te vogla ne kete pellg ujemledhes  
 
   

05. Specifikimi i Projektit & Analiza e Alternativave te Investimit 
 
Objektivi i Investimit  
 
Pastrimi i perroit te Bardaivelit eshte i rendesishem, pasi parandalon permbytjen e sip. 200 ha toke bujqesore, si dhe demtimin 
e kulturave bujqesore te kater fshatrave.  
Parandalohet demtimi i rrugeve rurale.Parandalohet zhavorizimi i sip. te konsiderueshme bujqesore. 
Gjithashtu parandalohet erodimi i tokes bujqesore 
 
 
Pershkrimi i Projektit 
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Pastrami I perroit nga vegjetacioni, germimi I depozitimeve aluvionale ne seksionin e kanalit, per ta seksionuar kete perrua, si 
dhe sistemimi dhe rrafshimi I materialit te germuar ne bankinen e perroit, jane masat qe parashikohen te merren. 
Ne piketat te percaktuara ne projekt, do behet seksionimi I perroit ne menyre te tille, qe perroi te kete nje kapacitet prej 25 m3/s 
dhe te perballoje rreshje me itensitet i=20 mm. 
Punimet parashikohen te kryhen me makineri te renda, eskavator me zingjir me krah te gjate 15 m dhe me kove 0.5 m3. 
Kryerja e punimeve duhet te behet ne periudhen pa reshie, pasi ne raste rreshjesh eshte e pamundur pastrami I ketij kanali, 
nga grumbullimi I ujrave malore, si dhe rendimenti I punes do te ishte I ulet. 
 
Alternativa 1 -  Pershkrimi i alternatives se investimit 1 

Realizimi i  projektit 
Alternativa 2 -  
 

Pershkrimi i alternatives se investimit 2 
 

Alternativa 3 -  Pershkrimi i alternatives se investimit 3 
 

Alternativa e Investimit (e perzgjedhur)   Arsyet per zgjedhjen e alternatives se investimit   
Produktet-et qe do te realizoj ky investim (dhe sipas rastit perfitimet te tjera qe rezultojne nga invetsimi)  

 Do te parandalohen permbytjet ne tokat bujqesore 
 Do te parandalohen demtimi i kulturave bujqesore 
 Do prandalohet demtimi i rrugeve rurale 

 Sasia e Produktit Njesia Matese Kosto per njesi 
Produkti 1 
Siperfaqe e gjelber 

   

Produkti 2  (nese ka) 
Asfalt  

 
  

  

Produkti 3  (nese ka) 
Ndriçues 

   

 
08.  Kostot (shpenzimet kapitale) e meparshme te projektit  

Kosto e investimit deri ne fund te 
2013 , 000/leke  Kosto e investimit deri ne fund 

te 2014 , 000/leke  

 
09.  Kostot e Investimit / Te Ardhurat nga Investimi 

 
Kostot e Projektit te Investimit 

 
2016 

(000/Leke) 
2017 

(000/Leke) 
2018 

(000/Leke) 

Kostoja e 
mbetur e 
investimit 
(000/Leke) 

Kosto  totale e 
Investimit 
000/Leke 

(a) Kosto e investimit      8 438           8 438 
(b) Kosto periodike (shpenzimet 
korente) si rezultat i investimit     

 
(c) Totali (a+b)    
(d) Te ardhurat si rezultat i 
invetimit      

(e) Financimi nga donatoret     
(f) Kostoja Neto    

Supozimet e bera ne vleresimin e 
kostove dhe  te ardhurave te 
investimit 

a) Kosto e investimit 
b)Kosto e kolaudim supervizim 
c) Kosto e projektimit ( 390 ) 
d) Kosto për leje mjedisi + VNM 

 
 
08.  Menaxhimi i Projektit, parakushtet  & rreziqet 
Parakushtet dhe Rreziqet ne zbatimin e projektit; dhe veprimet e planifikuara per eleminimin e efektit te tyre 
  
-Nuk Ka 
Permbledhje e menyres dhe rolit te institucioneve qe do te menaxhojne projektin.   
 
Bashkia Shkodër  
(Dokumentet e meposhteme kerkohen vetem per vleresimin e “nivelit te mesem ose te “plote”) 
 
Plani i Projektit i zhvilluar   Po /Jo  
Studimi i fizibilitetit i zhvilluar                 Po /Jo 

Plani i Projektit bashkengjitur   Po /Jo  
Studimi i fizibilitetit bashkengjitur      Po /Jo 

 
09.  Vleresime te tjera per projektin 
(Dokumentet e meposhteme kerkohen vetem per vleresimin e “nivelit mesem ose te plote”) 
 dokumente bashkengjitur 
Vlersimi i ipaktit mjedisor Po / Jo / Te panevojshme 
Vlersimi i ipaktit social  Po / Jo / Te panevojshme  
Te tjera  - (specifiko) Po / Jo / Te panevojshme 
 
10.  Informacione te tjera 
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Lista e dokumentacionit mbeshtetes derguar ne MF 
 
Buxheti i Bashkisë Shkodër 
Komente te tjera 

 
12. Autorizuesit / Hapat dhe statusi i vleresimit projektit 

 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Aprovimit te Projektit  

Drejtuesi i Programit te 
Institucionit Buxhetor 
(IB) 

Voltana Ademi   Aprovuar/refuzuar per tu analizuar 
me tej 
Prioriteti i projektit te propozuar 

Komente nga Drejtuesi i Programit  
 
Drejtuesi i 
Finances/Buxhetit se 
Institucionit buxhetor 

   Aprovimi / refuzimi i kostos se 
projektit 
 
 

Komente nga Departamenti i Buxhetit / Finances i  IB  
 
Drejtuesi i Institucionit 
Buxhetor 
(Sekretari i 
Pergjithshem) 
 

Voltana Ademi   Konfirmimi i prioritetit te projektit 
 Aprovuar/Refuzuar nga IB 

Komente nga Drejtuesi i Instutucionit Buxhetor, Sekretari i Pergjithshem  
 
Ministria e Financave/ 
Drejtoria e Manaxhimit 
te Investimeve Publike 
(DMIP) 
 

   Shqyrtim i propozimit 
Vleresimi i  MF  

Komente nga DMIP/MF per projektin e paraqitur  
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Nr 1 Projekti : P3.F1.O3.A2   Mirëmbajtje 
e rrugëve Rurale 

Llojet e programit P3:   Infrastruktura rrugore 
Funksioni P3F1:Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e 
rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike 
vendore; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit    

i. Situata  

  
Bashkia e Shkodrës është përgjëgjëse në territorin e juridiksionit të saj në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, 
bazuar në ligjin Nr. 139/2015 dt. 17. 12. 2015, “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në 
fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 4: Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore dhe 
sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike vendore. 
 
Vendimi i Këshillit të Ministrave, Nr. 915,datë 11.11.2015, “Për transferimin në pronësi, nga Këshillat e Qarqeve te Bashkitë, të 
rrjetit të rrugëve rurale dhe të aseteve të luajtshme e të paluajtshme të ndërmarrjeve të mirëmbajtjes së këtyre rrugëvë”,  neni1, 
kalon në administrim të Bashkisë së Shkodrës fondin e rrugëve rurale sipas tabelës: 
 

Nr Emërtimi i rrugës km 

1 Fermentim – Ura e Mesit – Muri i Turkut  19  

2 Ura e Mesit – Prekal – Kir – Bregu i Lumit – Theth  76 

3 Guri i Mathes – Komuna Pog 4 

4 Degëzim Ndreaj – Komuna Shosh 2,5 

5 Degëzim asfalt Velipojë – Komuna Dajç 7,5 

6 Qafë Thore – Theth  16 

TOTALI  125 
 

Ky fond i shtohet fondit të inventarit të rrugeve qe kanë qënë në funksion për mirëmbajtje të ish komunave ( Njësive 
administrative sot ) km ____________ 
 
Për vitin 2016 në Ligjin nr 147/2015 “ Për buxhetin e vitit 2016”, Neni 15: Transfertat e pakushtëzuara, që buxheti qendror ia 
transferon pushtetit vendor, përfshijnë fondet për përballimin e veprimtarive dhe të funksioneve që përcaktohen në aktet ligjore 
dhe nënligjore në fuqi. Transfertat e pakushtëzuara shpërndahen ndërmjet njësive të pushtetit vendor, sipas formulës së 
paraqitur në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Shuma e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për çdo njësi të pushtetit 
vendor paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij ligji.  
Kjo transfertë për Bashkinë e Shkodrës është 17,857,000 lekë. 
 
Për vitin 2016 prioritetet për riparime në të gjithë territorin e bashkisë janë ndërhyrjet në axet e mësipërme, riparimi i : 
 

 Ura e Gimajve mbi lumin Shalë. Kjo urë ndodhet mbi lumin Shalë dhe është mirëmbajtur ndër vite. Ajo bën lidhjen e 
Fshatrave Gimaj dhe Nenmavriq me qëndren e njësisë adminstrative, ku kalojnë makina dhe këmbësore. Shtresa e 
dërrasës është tepër e amortizuar në disa vende. 

 Ura e Breglumit mbi lumin Shalë. Kjo urë ndodhet mbi lumin Shalë dhe është mirëmbajtur ndë vite. Ajo bën lidhjen e 
Fshatrave Camaj dhe Nenmavriq me qëndren e komunës, ku kalojne makina dhe kembësore. Shtresa e dërrasës 
është tepër e amortizuar në disa vende. 

 Riparimii i rrugës Sheldi, 3.8 km. Eshtë e domosdoshme riparimi i trupit të rrugës, si dhe ndërtimi i shtresave të 
rrugës, së bashku me sinjalistikën, sipas parametrave. Ndërtimi i rrugës në këtë zonë eshte me rëndësi për 
komunitetin. Rruga lidh fshatrat me njeri tjetrin. Në projekt parashikohen mbushje dhe gërmim, sipas profilit gjatësor 
dhe terthor, të realizuar nga topografi.  

 

 ii. Synimi i projektit  

 Të sigurojë administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së rrugëve, në pronësi të bashkisë, sipas 
legjislacionit në fuqi. (VKM Nr.1108,datë30.12.2015) 

 Të sigurojë akses më të mirë për qytetarët në shërbimët  
 Të rrisë sigurinë e lëvizjes në rrugë të automjeteve 
 Të sigurojë nivelet optimale të lëvizshmërisë në funksion të bizneseve sipas zonave. 
 iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Parashikimi në buxhetin e Bashkisë për vitin 2016  
 Hartimi i kalendarit të ndërhyrjeve 
 Përcaktimi i volumeve të punës 
 Alokimi i fondeve 
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 Riparim ura Gimaj 
 Riparim ura Breglumi 
 Riparim rruga Sheldi 
 Shërbime në  axet rrugore 

b) Rezultatet qe prisni  
 Funksionim i mirë i strukturës 
 Kryerje sipas kërkesave i shërbimit 
 Ujitja kryhet në kohë dhe me sasinë dhe cilësinë e kërkuar 
 Parcelat e mbjella me kultura nuk përmbyten  

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

 Drejtoria e Bujqësisë pranë Bashkisë së Shkodrës 
 Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore   Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operativ
e Kapitale 

A.1 Procedura administrative dhe të 
përgatitjeve     

A.2 Riparim ura Gimaj   460  

A.3 Riparim ura Breglumi   460  

A.4 Riparim rruga Sheldi   2,500  

A.5 Shërbime Riparimi axeve te rrugeve   14,437  

 
A5.
1 Blerje baze materiale . 1800   

 
 

 

A5.
2 

Mjete Transporti 563    

A.5.2.1 Karburant 
 204  

A.5.2.2 Pjesë këmbimi 
 100  

A.5.2.3 Mirëmbajtje 
 159  

A.5.2.4 Siguracion 
 100  

 
A.5.
3 Riparime akseve rrugore 12.074  12 074  

Shuma  TOTALE 17 857  17 857  

f) Periudha e zbatimit  
Janar- Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e shërbimeve publike 
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MBIKQYRJE+KOLAUDIM RIKONSTRUKSION I BLLOKUT TE PALLATEVE "XHABIJE" 
Kodi ne Matrice : P3.F1.O2. A12 

 
01.  Personat e Kontaktit  
Emri i propozuesit te 
projektit  

 
Bashkia Shkoder 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Rajoni 4 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
 
Projekt Idea  

 
 

 
Problemet për tu adresuar 

 
Ky bllok paallatesh me një sipërfaqe prej 58940 m2, aktualisht është i degraduar, me 
mangësi të sistemit K.U.B.,  K.U.Z. të rrjetit të ndriçimit dhe rrjeti të ujësjellësit.  Duhet të 
rivlerësohen gjelbërimi dhe hapësirat rekreative të zonës. 
 
Prej shumë vitesh ky bllok pallatesh nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe 
kjo ka bërë që gjëndja e tij të jetë aq kritike sa që të vështirësohet kalimi i qytetarëve 
sidomos në kohë rreshjesh. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 5000 banorë në total. 
 
Ky bllok ka një rëndësi të veçantë për shkak të pozicionimit që ka në hyrje të qytetit dhe 
afërsisë që ka me institucione të ndryshmë shkollore si psh. me Shkollën "Kolë Idromeno", 
me Shkollën "Ndre Mjeda", me Shkollën "3 Dhjetori" etj. 
 

 
Emri i Programit 

 
Infrastrukturë rrugore 

 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do 
te ndihmoje te arrihen   

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve dhe rrugicave, mbetet 
objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
 
Përmirësimi i kushteve të kësaj rruge konsiston në përmirësimin e mjedisit urban dhe në 
mënyrë të veçantë në kthimi në një rrugë me standarte në shërbim të komunitetit. 
Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, rivlerësim i ndriçimit rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së 
banorëve. 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

 
Kosto e mbikqyrjes  
Kosto e kolaudimit 
 
000/leke  

   Totali            Viti 2016            Viti 2017 
 
1  394 218         697 000             697 218 
    137 300                                   137 300 
           
   

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
 
Sekretari i 
Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem  
 
 
 



242 |  
 

 

Nr 1 
Projekti P3.F1.O1.A1  
 
Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në 
territorin e Bashkisë së Shkodrës 

Llojet e programit: P3.   Infrastruktura rrugore 
 
Funksioni: F1.                 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja 
e 
                                         rrugëve vendore, trotuareve dhe  
                                         shesheve publike vendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve dhe trotuareve kryhet me sipërmarrje me kontrate 5-vjeçare e nënshkruar më 11.06.2014. 
Shërbimet që ofrohen përmes kontraktorit janë: 

 Riparime  të  infrastrukturës  rrugore 
 Riparimeve  të trotuareve 
 Riparime të pusetave 

 
Sipas vlerësimit paraprak shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve nuk është realizuar si një shërbim i planifikuar dhe sipas një 
vlerësimi në ish Komuna Edhe në rastet ku janë evidentuar shpenzime për mirëmbajtje të rrugëve dhe trotuareve, kjo është me 
punonjës  shërbimit dhe shpenzime për materiale nga vetë njësitë. 
 
Problematika që paraqiten 
 Në qytetin e Shkodrës në disa rrugë sipas një vlerësimi paraprak ka shembje, gropa, çarje  të ndryshme si dhe dëmtime 

nga ndërhyrje të paligjshme apo vjedhje. Po kështu ka disa dëmtime edhe në trotuare. Nga amortizimi apo edhe dëmtimi 
pllakat lëvizin apo janë thyer. Shpesh verifikohen veprime të papërgjegjshme nga banorët dhe bizneset. 

 
 Në rrugët e asfaltuara të njësive administrative ka dëmtime të shumta pasi dhe vete gjendja e infrastrukturës në këto rrugë 

është  shumë e amortizuar.  
 

 Institucioni i Bashkisë së Shkdoër pas reformës territoriale, ka ndjekur dhe respektuar procedurën ligjore për verifikimin 
dhe mbledhjen e  të dhënave për të gjithë inventarët.Vërehet se ka mangësi në bazën e të dhënave që përcakton saktë 
sipas një vlerësimi shkencor rrugët, gjendjen e tyre, nivelin e amortizimit dhe shpesh mungojnë edhe të dhënat bazë për 
sipërfaqen dhe gjatësinën e tyre. Për këtë do të nevojitet që specialistët pranë drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe 
Instrastruktures  dhe drejtorisë së Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve të hartojnë dhe të 
zbatojnë planin e punës për të hartuar bazën e saktë të të dhënave.  

ii. Synimi i projektit  
Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve dhe trotuareve sipas prioriteteve: 

 Ndërhyrje emergjente 
 Ndërhryje për përmirësim sipas një kalendari të miratuar 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Referuar nevojës së verifikuar në vite për ndërhyrje në mirëmbajtje parashikohen shpenzime për zërat e mundshëm: 
 
Kontrata prashikon punime sipas zërave dhe ofertës fituese si më poshtë: 

Nr. i 
analizës Zëri i punës Njësi Çmimi/Lekë/Njësi 

An. Man.  Skarifikim shtrese asfaltike me makineri m2 150 
An. Prerje shtrese asfaltike me makineri m 100 
2.436/3 Prishje shtrese betony m3 1 600 
3.89/b Gërmim dheu kasonet me ekskavator 0.25 hedhje mjet m3 200 
3.158/5a Transport dherash 5 km m3 200 
3.208 Shtrese çakulli 10 cm, macadam, perhaps e ngjesh mak. m2 120 
An. Man.  Sperkatje me prajmer 1l/m2 m2 80 

3.222/2 Shtrese binder me granil gure kave, 6 cm me makineri m2 880 
3.226/1 Shtrese asfalto beton me granil gurekav, 4 cm mak. m2 760 

An. Ngritje pusetash  copë 3 600 

2.262/4 Shtrese betoni C16/20 per kunete m3 6 800 

2.288 Trotuare me pllaka granili me bojë pa bordurën e betonit m2 1 150 

3.617/1 F.V bordurë betoni 15x30x100cm  m 650 
An.-23 Puseta b/a shiu 40x60, H=100 Cm, me kapak gize copë 6 600 
An. Trotuare me pllaka guri t=6 cm m2 3 200 

3.An/1t Tub i brinjëzuar HDPE SN8 D=315 mm m 1 300 
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b) Rezultatet që prisni  
 

 Përmirësim i sipërfaqeve të dëmtuara të rrugëve dhe trotuareve;  
 Krijimi i bazës së saktë të të dhënave për nevojën për mirëmbajtje në rrugë dhe trotuare në të gjithë territorin e 

Bashkisë së Shkodrës. 

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

 
 Drejtoria e Shërbimeve publike dhe infrastrukturës 
 Drejtoria e Investimeve 
 Drejtoria juridike 
 Njësia e prokurimit 
 Administratorët e NjA 
 Punëtorët e shërbimit pranë NJA 
 Ofruesi i kontraktuar për shërbimin 
 Supervizori 
 

 Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Referuar edhe faktit të shpenziemeve të kryera gjatë dy viteve të fundit, është parashikuar që alokohen 3697 mijë lekë 
shpenzime për mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës.  
Drejtoria e Shërbimeve publike dhe Infrastrukturës publike sipas nevojës së verifikuar dhe prioritetit do të bëjë detajimin e planit 
sipas zërave të mësipërm dhe do të monitorojë realizimin e kryerjes së shërbimit. 

 
Shpenzimet sipas aktiviteteve  

Totali 
(000/lekë) 

Nga kjo : 
Paga.siguri
me 

Operative Kapitale 

A1 Kontrata ekzistuese Shkodër 3 697  3 697  

TOTALI 3 697  3 697  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon 
   Gjatë gjithë vitit 2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
    Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës 
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RIKUALIFIKIM URBAN BLLOQE BANIMI RR. "ISUF SOKOLI" – LOTI I  
Kodi ne matrice : P2.F1.O2.A1. 
 

03. Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit të 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia e Shkodrës 
Rajoni 1 

 
04. Identifikimi i Idesë së Investimit 

 
Projekt Idea 

 

 
Rikualifikim Urban, Blloqe banimi, Rruga “Isuf Sokoli” 

 
Problemet për tu adresuar 

 
Sheshi publik ndërmjet dy pallateve me një sipërfaqe prej 500 m2, aktualisht është i 
degraduar, me mangësi të sistemit K.U.Z. dhe ndriçimit. Sistemi i ujrave të zeza funksionon 
me gropa septike. 
 
Që në kohën e ndërtimit ky shesh publik nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturë dhe kjo 
ka bërë që gjëndja e tij  të jetë aq kritike sa që të vështirësohet jo vetëm kalimi i qytetarëve, 
sidomos në kohë rreshjesh por edhe krijon një pamje jo të denjë për një qendër të banuar.  
 
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 100 ( 29 familje ) banorë, nga të cilët 25 gra dhe 20 
fëmijë të moshave të ndryshme, në dy pallate dhe rreth 5 shtëpi që ndodhen përreth.  
Ka lidhje   
 
 

 
Emri i Programit 

 

 
Infrastrukturë rrugore 

 
Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen 

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve, blloqeve të pallateve 
dhe rrugicave (karakteristikë e qytetit) mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
 
Konkretisht, rikualifikimi urban tek blloku i banimeve tek rruga "Isuf Sokoli", në afërsi të 
tregut në Zdrale, konsiston në përmirësimin e mjedisit urban dhe në mënyrë të veçantë të 
kthimit në një rrugë me standarte në shërbim të komunitetit.  
Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, në sistemimin e asfaltimit dhe ne rivlerësimin e ndriçimit, 
rrisin cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Lehtësohet aksesi për në rrugën kryesore 
Lehtësohet dalja në tregun e Zdrales të banorëve të bllokut. 
 

 
 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 
 
 
 
     

 
Investimi 

 
Projektim 

Kosto e zbatimit 2 570.0   2 570.0  

Kosto kolaudim supervizim      77.0 77.0 
 

Kosto e projektimit 129.0  129.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5 
 

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  2 789.5 2660.5 129.0 
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0.4  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 

projekt idese 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm  
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RIKONSTRUKSION DEGËZIM RRUGA  ʺQAZIM LLAZANIʺ   
Kodi ne matrice: P2.F1.O2.A2. 
01.  Personat e Kontaktit    
 
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 Firma e 
propozuesit të 

Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Rajoni 1 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt Idea  Rikonstruksion Rruga “Qazim Llazani” 

 
Problemet për tu adresuar 

 
Kjo rrugë me një sipërfaqe prej 740 m2, aktualisht është e degraduar, me mangësi të 
sistemit K.U.B.,  K.U.Z. Duhet të rivlerësohet ndriçimi  dhe rrjeti i ujësjellësit.  
 
Prej shumë vitesh ky segment nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe kjo ka 
bërë që gjëndja e saj të jetë aq kritike sa që të vështirësohet kalimi i qytetarëve sidomos në 
kohë rreshjesh. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë 18 familje, 80 banorë, nga të cilët 50 % gra dhe 14 fëmijë 
që frekuentojnë kopshtet dhe shkollat afër zonës ( “Ismail Qemali”, “Ndre Mjeda”, shkolla 
private “ABC” ) 
 
Në këtë rrugë gjendet edhe një shtëpi shkodrane, me arkitekturë karakteristike e cila ka 
statusin e mbrojtjes si monument kulture, që potencialisht mund të hyjë në rrjetin e 
shtëpive muze për tu vizituar. 
 

 
Emri i Programit 

 
Infrastrukturë rrugore 
 

 
Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen 

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve dhe rrugicave ( 
karakteristikë e qytetit) mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
 
Konkretisht degëzimi i Rrugës “Qazim Llazani”  konsiston në përmirësimin e mjedisit urban 
dhe në mënyrë të veçantë të kthimit në një rrugë me standarte në shërbim të komunitetit. 
Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, në sistemimin e asfaltimit dhe rivlerësimi i ndriçimit, rrisin 
cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
 

 
 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 
 

TOTALI 
 

Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 4 292.0 4 292.0  
Kosto kolaudim supervizim      129.0 129.0  

Kosto e projektimit    215.0     215.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5  

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  4 649.5 4434.5 215.0 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 
 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idesë 
 

Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
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Foto evidentuese - spjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës 
 
  

(IB) 
 

 
Komente nga Drejtuesi i Programit  

 
Sekretari i 
Përgjithshem  

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm  
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RIKONSTRUKSION RRUGA"VEKSHAR"    
Kodi ne matrice : P3.F1.O2.A3. 

 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit te 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Rajoni 4  

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
 
Projekt Idea   

 
Problemet per tu adresuar 

Rruga "Vekshar" është degëzim i rrugës "Draçin" dhe ka dalje në këtë rrugë.  Përgjithsisht 
përgjatë kësaj rruge ka banesa 1-2 katëshe.  
 
Me një sipërfaqe 2200 m2, gjerësi mesatare 3 m rruga ka disa degëzime ku afërsisht 
jetojnë rreth 100 banorë. Në këtë rrugë ka mungesë të sistemit  K.U.Z., K.U.B ( kanale të 
ujrave të bardha dhe të zeza), ndriçimit dhe ujësjellësit. 
 
Prej shumë vitesh kjo rrugë nuk ka pasur ndërhyrje në sistemin K.U.B dhe K.U.Z, ndriçimit 
dhe ujësjellësit, kjo ka bërë që gjëndja e tij të jetë kritike dhe të vështirësohet kalimi i 
qytetarëve sidomos në kohë rreshjesh. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë banorët e zonës.  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do 
te ndihmoje te arrihen   

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve dhe rrugicave, i 
sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, apo ndërtimin e sistemeve të reja, 
shërbimi i ndriçimit rrugor dhe përmirësimi i tij mbetet objektiv i punës edhe për vitet në 
vazhdim. 
 
Konkretisht ndërhyrja në afërsi të rrugës " Vekshar " konsiston në përmirësimin e mjedisit 
urban dhe në mënyrë të veçantë të kthimit në një rrugë me standarte në shërbim të 
komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

 
 
 

TOTALI 
     

 
Investimi 

 
Projektim 

Kosto e zbatimit 15 180.0 15 180.0  
Kosto kolaudim supervizim      455.0 455.0  

Kosto e projektimit 759.0  759.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5  

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  16 407.5 15648.5 759.0 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka 
Sekretari i 
Pergjithshem  

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem  
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RIKONSTRUKSION I RRUGES SE VARREZAVE BELTOJE 
Kodi ne matrice:    P3.F1.O2.A4 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Institucioni Buxhetor 

 
BASHKIA SHKODER 

 
Departamenti 

DREJTORIA E STUDIMIT 
PLANIFIKIMIT KOORDINIMIT 
TE INVESTIMEVE 

Emri dhe pozicioni i 
propozuesit të projektit  Voltana Ademi 

Detajet e kontaktit të 
propozuesin e projektit 
(tel, email) 

Bashkia Shkodër 

Personi i kontaktit 
Buxhet & Finance  

 
 

Detajet e kontaktit te 
Buxhet & Finance 

 

 
02.  Identifikimi i Investimit 

Ministria/grupi/sektori 
(Institucioni buxhetor) 

Bashkia Shkoder/ Ministria e 
Zhvillimit Urban/ Ministria e 
Transportit 

 
Kodi i Grupit  

 
Emri i Programit 

Infrastrukture vendore  
Kodi i Programit  

 
P2 

 
Emri i Projektit  

 
RIKONSTRUKSION I 
RRUGES SE VARREZAVE 
BELTOJE 

 
Kodi i Projektit   P2.F1.O2.A4. 

 
Numri i identifikimit  nga 
DMIP 

 

 
Vendodhja e Projektit 

Beltoje/NjA 
Berdice/bashkia 
Shkoder 

 
Statusi i Projektit  

I ri 
 
Financimi nga Donatori   Jo 

Në vazhdim 

Data e Fillimit 2016 Data e Përfundimit 2016+ 
 
03.  Justifikimi i Investimit 
Problemet e gjendjes aktuale që duhen adresuar/ Justifikimi i nevojës për investime  
 
Nga përcaktimi ligjor kjo rrugë duhet të jetë ; Rrugë rurale lokale, e cila duhet të plotësojë kushtin që të jetë me një karrexhate 
të vetme  shoqëruar me bankinë. 
Aktualisht rruga që të çon në varrezat e fshatit Beltojë është shumë e amortizuar dhe nuk plotëson këto kushte. 
Mungojne shtresat e rrugës 
Mungojnë kanalizimet e ujrave të bardha – tombinot  
Mungojne muret mbajtesë të pjesëve të vecanta të rrugës. 
Përputhja e projektit me Qëllimet dhe Objektivat e Programit të cilat projekti do të ndihmoje të realizohen 
 

Qëllimi  konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të 
gjithë Bashkine Shkoder , me qëllim që t’iu mundësojë banoreve te zones  qarkullim normal si dhe komoditet në ecjen e 
këmbësorëve.   

 
06. Specifikimi i Projektit & Analiza e Alternativave te Investimit 

 
Objektivi i Investimit : 
Ndërhyrje jokomplekse të cilat synojnë krijimin e një infrastrukture rrugore sipas parametrave ligjore – Rruge Rurale Lokale. 
Rikonstruksioni i plotë i rruges ekzistuese me nje gjatesi rreth 500 ml. 
Ndertimi i shtresave rrugore 

- Gërmim dheu 
- Ndërtim tombino 
- Ndërtim mure mbajtëse me gur e beton 
- Shtrim me cakëll 
- Shtrim me asfaltobeton 
- Shtrim me stabilizant 
- Ndërtim kunete ujembledhëse. 

Përshkrimi i Projektit  
Projekti do të përmbajë:  
Përshtatjen e rrugës ekzistuese në rrugë brenda parametrave të lejuar për qarkullim si një  rrugë me një karrexhate  me 1 ose  
2 kahe lëvizje shoqëruar me bankinë  të pashtuar në të dy anët ( VKM nr 628 /2015 ). 
Projekti do te permbaje punime ne  Trupin e  rruges ku nuk do te kete nderhyrje ne  taban sepse ështe rrugë ekzistuese  por 
do të ketë ndërhyrje në  trup të  rruges,  ndërhyrje në shtrat si: 

- Gërmim dheu (mbushje apo gërmim, nivelim) 
- Shtrim me çakëll 
- Ndërtim tombino 

Ndërhyrje në Kuroren e rruges si: 
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- Shtresë me binder 
- Shtresë me asfaltobeton 
- Ndërtim kuneta 

Alternativa 1 -  
Zbatimi i Projektit është Alternativa e vetme 

Përshkrimi i alternativës së investimit 1 
RIKONSTRUKSION I RRUGËS SË VARREZAVE BELTOJË 

Alternativa 2 -  Përshkrimi i alternativës së investimit 2 
(nëse është identifikuar) 

Alternativa 3 -  Përshkrimi i alternativës së investimit 3 
(nëse ështe identifikuar) 

Alternativa e Investimit (e përzgjedhur)   Arsyet per zgjedhjen e alternatives se investimit   
Produktet – et  që do të realizoj ky investim (dhe sipas rastit përfitimet të tjera që rezultojnë nga invetsimi)  
 Sasia e Produktit Njësia Matese Kosto për njësi 

Produkti 1 
Asfalt 1 600 m2 5 300 lek/m2 

Produkti 2  (nëse ka)    
Produkti 3  (nëse ka)    

 
10.  Kostot (shpenzimet kapitale) e mëparshme te projektit  

Kosto e investimit deri ne fund te 
2013 , 000/lekë 0 Kosto e investimit deri në fund të 

2014 , 000/lekë 0 

 
11.  Kostot e Investimit / Të Ardhurat nga Investimi 

 
Kostot e Projektit të Investimit 

 
2016 

(000/Lekë) 
2017 

(000/Lekë) 
2018 

(000/Lekë) 

Kostoja e 
mbetur e 
investimit 
(000/Lekë) 

Kosto  totale e 
Investimit 
000/Lekë 

(a) Kosto e investimit  9 696.83    9 696.83 
(b) Kosto periodike (shpenzimet 
korente) si rezultat i investimit     

 

(c) Totali (a+b) 9 696.83   
(d) Te ardhurat si rezultat i invetimit      

(e) Financimi nga donatoret     

(f) Kostoja Neto 9 696.83   

Supozimet e bëra në vlerësimin e 
kostove dhe  të ardhurave të 
investimit 

a)Kosto projektimi         ( VKM nr 704/2014)         448 306 
lekë  

b)Kosto zbatim projekti                                     8 966 129 lekë 
c) Supervizim kolaudim( VKM nr 704/2014          268 984 lekë 
d)Leje mjedisi + VNM   ( VKM nr 888/2014)            13 411 
lekë  
 

 
08.  Menaxhimi i Projektit, parakushtet  & rreziqet 
Parakushtet dhe Rreziqet ne zbatimin e projektit; dhe veprimet e planifikuara per eleminimin e efektit te tyre  
 Nuk ka   
 
Permbledhje e menyres dhe rolit te institucioneve qe do te menaxhojne projektin.   
 
Bashkia Shkoder eshte i vetmi institucion  qe menaxhon projektin. 
(Dokumentet e meposhteme kerkohen vetem per vleresimin e “nivelit te mesem ose te “plote”) 
 
Plani i Projektit i zhvilluar   Po /Jo  
Studimi i fizibilitetit i zhvilluar                 Po /Jo 

Plani i Projektit bashkengjitur   Po /Jo  
Studimi i fizibilitetit bashkengjitur      Po /Jo 

 
09.  Vlerësime të tjera për projektin 
(Dokumentet e meposhteme kerkohen vetem per vleresimin e “nivelit mesem ose te plote”) 
 dokumente bashkëngjitur 
Vlersimi i ipaktit mjedisor Po / Jo / Të panevojshme 
Vlersimi i ipaktit social  Po / Jo / Të panevojshme  
Të tjera  - (specifiko)  Po / Jo / Të panevojshme 
 
 
 
 
10.  Informacione te tjera 
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Lista e dokumentacionit mbeshtetes derguar ne MF 
 
Buxheti i  Bashkise Shkodër viti 2016 
Komente te tjera 
 

13. Autorizuesit / Hapat dhe statusi i vleresimit projektit 
 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 

Statusi i Aprovimit te Projektit  
Drejtuesi i Programit te 
Institucionit Buxhetor 
(IB) 
 
 
 

 Voltana Ademi   Aprovuar/refuzuar per tu analizuar 
me tej 
Prioriteti i projektit te propozuar 

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Drejtuesi i 
Finances/Buxhetit se 
Institucionit buxhetor 

   Aprovimi / refuzimi i kostos se 
projektit 
 
 

Komente nga Departamenti i Buxhetit / Finances i  IB  

Drejtuesi i Institucionit 
Buxhetor 
(Sekretari i 
Pergjithshem) 
 

   Konfirmimi i prioritetit te projektit 
 Aprovuar/Refuzuar nga IB 

Komente nga Drejtuesi i Instutucionit Buxhetor, Sekretari i Pergjithshem  
 
Ministria e Financave/ 
Drejtoria e Manaxhimit 
te Investimeve Publike 
(DMIP) 
 

   Shqyrtim i propozimit 
Vleresimi i  MF  

Komente nga DMIP/MF per projektin e paraqitur  
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RIKUALIFIKIM  URBAN  BLLOQE  BANIMI  RRUGA  "QEMAL DRAÇINI" 
Kodi ne matrice: P3.F1.O2.A5 
 
01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit të 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
 Firma e 

propozuesit te 
Projektit  

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia e Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia e Shkodrës 
Rajoni 2 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea   
 

Probleme për tu adresuar 
 

Ky bllok pallatesh me një sipërfaqe prej 2500 m2, aktualisht është i degraduar, me mangësi 
të sistemit K.U.B. Duhet të rivlerësohet ndriçimi  dhe rrjeti i ujësjellësit.  
 
Prej shumë vitesh ky bllok pallatesh nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe 
kjo ka bërë që gjëndja e tij të jetë aq kritike sa që të vështirësohet kalimi i qytetarëve 
sidomos në kohë rreshjesh. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 300 banorë, të cilët nëpërmjet kësaj ndërhyrje kanë 
akses më të lehtë me aksin kryesor të rrugës "Qemal Draçini" - "Martin Camaj". 
 
Ky bllok ka një rëndësi të veçantë për shkak të afërsisë që ka me Universitetin e Shkodrës 
dhe me Bibliotekën Universitare Shkodër. 

 
Emri i Programit 

 
Infrastrukturë rrugore 

 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti do 
të ndihmoje të arrihen   

 
“Përmirësimi i kushteve të jetesës, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i shesheve dhe rrugëve, mbetet 
objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
 
Konkretisht përmirësimi i kushteve të këtij sheshi konsiston në përmirësimin e mjedisit 
urban dhe në mënyrë të veçantë në kthimi në një shesh me standarte në shërbim të 
komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, rivlerësim i ndriçimit si dhe krijimi i hapësirave 
të gjelbërta rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 
 
 

TOTALI 
     

 
Investimi 

 
Projektim 

Kosto e zbatimit 13 950.0 13 950.0  
Kosto kolaudim supervizim      419.0 419.0  

Kosto e projektimit 698.0  698.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5  

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  15 080.5 14 382.5 698.0 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 
 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idesë 
Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 

projekt idese 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm  
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RIKUALIFIKIM URBAN BLOQE BANIMI RRUGA "BARDELEVE" 
Kodi ne matrice: P3.F1.O2.A6 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 

Emri i propozuesit të 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
 

Firma e 
propozuesit  të 
Projektit  

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori Bashkia e Shkodrës Vendodhja e 

Projektit 
Bashkia e Shkodrës 
Rajoni 3 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
 
 
Projekt Idea  

 
 

 
Problemet për tu adresuar 

Kjo rrugë me një sipërfaqe prej 1040 m2, aktualisht është e degraduar, me mangësi të 
sistemit K.U.B.,  K.U.Z. Duhet të rivlerësohen rrjeti i ndriçimit si dhe hapësirat e gjelbërta.  
 
Prej shumë vitesh ky segment nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe kjo ka 
bërë që gjëndja e saj të jetë aq kritike sa që të vështirësohet kalimi i qytetarëve sidomos në 
kohë rreshjesh. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 65 familje me 260 banorë në total, me një numër të 
konsiderueshëm fëmijësh që frekuentojnë shkollat dhe kopështet afer zonës (shkolla 9-
vjeçare "Pashko Vasa", shkolla e mesme "Jordan Misja", shkolla 9- vjeçera "Branko Kadia" 
etj). 

 
Emri i Programit 

 
Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti do 
të ndihmoje të arrihen   

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve dhe rrugicave ( 
karakteristikë e qytetit ) mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
 
Konkretisht ky investim në degëzimin e Rrugës “Bardeleve” me Rrugën "Pogej" konsiston 
në përmirësimin e mjedisit urban dhe në mënyrë të veçantë të kthimit në një rrugë me 
standarte në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, rivlerësim i ndriçimit si 
dhe krijimi i hapësirave të gjelbërta rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimi 
 

 
 
 

TOTALI 
     

 
Investimi 

 
Projektim 

Kosto e zbatimit   6 885.0   6 885.0  
Kosto kolaudim supervizim           207.0      207.0  

Kosto e projektimit      344.0  344.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5  

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  7 449.5 7 105.5 344.0 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 
 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 

projekt idese 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm  
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RIKUALIFIKIM URBAN BLLOQE BANIMI "TEPE-TEK FUSHA E DRUREVE" 
Kodi në matricë :   P3.F1.O2. A7. 

 
 01.  Personat e Kontaktit  

 

Emri i propozuesit të 
projektit  

 
Bashkia Shkodër 
 Firma e 

propozuesit te 
Projektit  

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori Bashkia e Shkodrës Vendodhja e 

Projektit 
Bashkia e Shkodrës 
Rajoni 2 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt Idea   

 
Problemet për tu adresuar 

Sheshi publik ndërmjet blloqeve të pallateve " Tepe- tek Fusha e drureve"  ka një sipërfaqe 
5000 m2. Ai kufizohet me rrugën  "7 Shaljanët" në anën perendimore qe është pjesë e 
unazes Lindore të qytetit. Sheshi është i rrethuar nga të gjitha anët me pallate 4 – 5 
kateshe. Afër zonës ndodhet shkolla "Mark Lula" aktualisht e ndërtuar sipas standarteve 
bashkëkohore. 
Në këtë bllok banimi jetojnë afërsisht 800 banorë. Në këtë shesh ka mungesë të sistemit 
K.U.B, K.U.Z., ujësjellësit dhe ndriçimit. 
Prej shumë vitesh ky shesh nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe kjo ka 
bërë që gjëndja e tij të jetë aq kritike sa që të vështirësohet kalimi i qytetarëve sidomos në 
kohë rreshjesh. 
Përfituesit direkt të projektit janë 800 banorët e zonës, nga të cilët ka nxënës që 
frekuentojnë kopshtet dhe shkollat afër zonës 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen   

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve dhe rrugicave, i 
sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, apo ndërtimin e sistemeve të reja, 
shërbimi i ndriçimit rrugor dhe përmirësimi i tij mbetet objektiv i punës edhe për vitet në 
vazhdim. 
Konkretisht ndërhyrja në sheshin mes blloqeve të " Tepe- tek Fusha e drureve" konsiston 
në përmirësimin e mjedisit urban dhe në mënyrë të veçantë të kthimit në një shesh me 
standarte në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, në ndriçim, në 
gjelbërim, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

 
 

TOTALI 
 

Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 34 500.0 34 500.0  

Kosto kolaudim supervizim        1 035.0   1 035.0  

Kosto e projektimit   1 725.0    1 725.0 

Kosto për leje mjedisi + VNM 13.5 13.5  

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  37 273.5 35 548.5 1 725.0 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idesë 
Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 

projekt idese 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm  
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RIKUALIFIKIM URBAN I RRUGICAVE NË QËNDREN HISTORIKE, (RIKONSTRUKSION SISTEMIT 
UJËSJELLES KANALIZIME)  
Kodi në matricë P3.F1.O2. A8 
 
01.  Personat e Kontaktit  
Emri i propozuesit te projektit   

Bashkia Shkodër 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit 
dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Rajoni 2, 3 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
Projekt Idea   
 
Problemet per tu adresuar 

Ne vitin 2015 kanë filluar punimet për objektin “Rikualifikimin urban të rrugicave ne 
Qendren Historike” , me financim te F.ZH.R., ku perfshihet sistemimi i kanalizimeve të 
ujërave të bardha, ndriçimit dhe shtrimi i siperfaqes me gurë dekorativë i 13 rrugicave 
(Rr.Ndoc Çoba, Rr.Fran Baron Nopça, Rr.Bërdicej, Rr.e Murgeshave, Rr.Gurazezeve, 
Rr.Gurakuqëve, 2 degëzime te Rr.Gjuhadol, 5 degëzime të Rr.Kol Idromeno). 
 
Prej shumë vitesh këto rrugica nuk kanë pasur ndërhyrje në infrastrukturën nëntokësore 
(K.U.Z. dhe ujësjellës) dhe kjo ka bërë që gjëndja e tyre të jetë tepër e amortizuar. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 650 banorë të këtyre 13 rrugicave. Gjithashtu këto 
rrugica kanë vlerë të madhe historike.  
 
 

 
Emri i Programit 

 
Infrastrukturë rrugore 

 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do 
te ndihmoje te arrihen   

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve, blloqeve të pallateve 
dhe rrugicave (karakteristikë e qytetit) mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
Konkretisht, rikualifikimi urban i rrugicave në Qëndren Historike, (Rikonstruksion sistemit 
Ujësjelles kanalizime) sjell përmirësimin e mjedisit urban dhe në mënyrë të veçantë të 
kthimit në një rrugë me standarte në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në sistemimin e 
rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve te ujërave të zeza, rrisin cilësinë dhe sigurinë e jetës 
së banorëve. 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
Kosto e zbatimit  
Kosto kolaudim supervizim 
Kosto për leje mjedisi + VNM 
 
Kosto Totale e Projektit 
leke  

17 714 462 
    531 434 
      14 000 
 
 
18 259 896 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 
 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
 
 
Sekretari i 
Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem  
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REHABILITIMI I SHESHIT “ GJON PALI” 
Kodi në matricë :   P3.F1.O2.A9. 
 
01.  Personat e Kontaktit  
Emri i propozuesit te projektit   

BASHKIA SHKODER 
Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

 
DREJTORIA E STUDIMEVE 
PLANIFIKIMIT KOORDINIMIT DHE 
MONITORIMIT TE INVESTIMEVE.  

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

FZHR/FSHZH Vendodhja e 
Projektit 

Qyteti Shkoder/Bashkia 
Shkoder 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit : Rehabilitimi i sheshit “ Gjon Pali” 
 
Projekt Idea  

 
Projekt zbatimi i plote  

 
Problemet per tu adresuar  

Projekt ne vazhdim . 

 
Emri i Programit 

Infrstrukture vendore 
 

 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do 
te ndihmoje te arrihen   

 
Objektivat e projektit  konsistojne Rivleresimin e Qendres Historike sheshit te krijuar para 
Katedrales se Shesh Shtjefnit . Rivleresimin  e arkitektures tradicionale dhe elementeve 
karakteristike te saj. 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
leke  

1.333.124 
Sipas marreveshjes me FSHZH planifikohet pagesa 
prej 666.562 leke 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 
 
 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit  
 
 
 
 
 
 
Sekretari i 
Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem  
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Rikualifikim urban i rrugicave ne Qendren Historike 
Kodi në matricë P3.F1.O2. A10 
 
01.  Personat e Kontaktit  
Emri i propozuesit të projektit   

BASHKIA SHKODËR 
Firma e 
propozuesit të 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

DREJTORIA E STUDIMEVE 
PLANIFIKIMIT KOORDINIMIT DHE 
MONITORIMIT TË INVESTIMEVE.  

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori FZHR/FSHZH Vendodhja e 

Projektit 
Bashkia e Shkodrës 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit : Rikualifikim urban i rrugicave ne Qendren Historike ( kthimi i tyre me kalldrëm dhe ndriçim 
dekorativ) shoqëruar me ndërhyrje në dyert e objekteve – kthim i tyre në dyer druri karakteristike 
 
Projekt Idea  

 
Projekt zbatimi i plotë  

 
Problemet per tu adresuar  

Projekt ne vazhdim  

Emri i Programit Infrastrukturë vendore 

 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti do 
te ndihmoje te arrihen   

 
Objektivat e projektit  konsistojne Rivleresimin e Qendres Historike, kthimin e rrugicave me gure ne 
pershtatje me akset kryesore, në ofrimin e një infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të 
gjithë komponentët e saj. Rivleresimin  e arkitektures tradicionale dhe elementeve karakteristike 
te saj, sic jane edhe dyert shkodrane. 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
Kosto Totale e Projektit 
leke  

2.883.796  
Sipas marreveshjes me FSHZH planifikohet pagesa 
prej 1,444,891 leke 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 
 
 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit  
 
 
 
 
 
 
Sekretari i 
Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem  
 
 
 
 
 
 
Nr. 12 P3.F1.O2. A11 Sistemim  sheshe plazhi Velipoje   Llojet e programit: P3: Infrastruktura rrugore 

 
Funksioni: P3.F1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe 
mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve 
dhe shesheve publike vendore; 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  
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Pozita e favorshme gjeografike ku ndërthuren harmonishëm deti, lumi, pyjet, laguna dhe malet, i japin një siguri zhvillimit të 
turizmit në Velipojë. Plazhi me gjatësi 14 km me  gjërësi prej 70 deri 200 m, rëra e pashfrytëzuar dhe me aftësi shëruese si dhe 
uji i pastër po bëjnë që Velipojë të frekuentohet çdo vit e më tepër nga pushues të vendit dhe të huaj. Numri i pushuesve 
llogaritet rreth 70 mijë pushues në ditë në sezonin veror  Qershor-Gusht.  
 
Kapaciteti akomodues i hoteleve është më shumë se  7 mijë dhoma ose rreth 27 mijë shtretër. Por në Velipojë përveç turizmit 
detar mund të zhvillohet dhe ai lumor, malor si dhe gjuetia e shpendëve të egër dhe e lepujve. Lumi Buna dhe territoret 
ligatinore rreth tij, i shpallur në 2005  “Peisazh ujor/tokësor i mbrojtur” ku hynë dhe ishulli i Franc Jozefit, rezervati i Velipojës, 
laguna e Vilunit, plazhi i Baks – Rrjollit dhe këneta e Domnit është një tjetër avantazh për zhvillimin e turizmit në Velipojë.  
 
Megjithë mundësite për një zhvillim të qëndrueshëm që zona e Velipojës ofron, ajo vazhdon të përballet me problematika  të 
shumta qe kanë të bëjnë kryesisht me infrastrukturën e pazhvilluar dhe aftësinë e kufizuar për të pranuar rritjen e turistëve dhe 
zhvillimin e mëtejshëm të këtij destinacioni turistik në të ardhmen. Ndërprerja e furnizimit me ujë, mungesa e sistemit të 
kanalizimit të ujrave të zeza, të energjisë elektrike, të vendeve të parkimit, të sipërfaqeve me rrugë të asfaltuar, ndriçimit, 
sistemit të kullimit, zbukurimit të hapësirave publike, të sinjalistikës rrugore dhe asaj turistike, vazhdon të mbetet gjithashtu një 
problem. 
 
Ky projekt propozim synon të përmirësojë infrastrukturën ekzistuese, përmes sistemimit të rrugëve të brendshme dhe rrjetit 
rrugor të komunikimit në territorin e plazhit me vendosjen e sinjalistikës së nevojshme, ndërtimin e trotuareve dhe parkingjeve 
publike rreth zonave me ndërtime të përqendruara ekzistuese, përmirësimin e shërbimeve publike, përmes ndërhyrjeve në 
rrjetin e ndricimit publik, krijimin e ambjenteve argëtuese fuqizimin e sistemit të shërbimit për vizitorin duke përmirësuar 
infrastrukturen dhe rritur mjetet e informimit, përmes përmirësimit të sinjalistikës. 
ii. Synimi i projektit  

Fuqizimi i sistemit të shërbimit për vizitorin duke përmirësuar infrastrukturën dhe rritur mjetet e informimit 
Rritja e cilësisë së shërbimeve publike 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

 Vendosja e tabelave informuese për destinacionin; 
 Sistemimi i rrugëve të brendshme në plazhin e Velipojës dhe vendosja e sinjalistikës së nevojshme; 
 Riparime i trotuareve; 
 Sistemim i parkingjeve publike; 
 Rehabilitim në rrjetin e ndriçimit publik ekzistues 
 Përmirësimi i ambjenteve shlodhëse dhe argëtuese  
b) Rezultatet qe prisni  

 Sinjalistikë e përmirësuar 
 Rruge të brendshme dhe trotuare te rehabilituara me sinjalistikat përkatëse; 
 Parkingje publike funksionale 
 Rrjeti i ndriçimit publik i përmirësuar; 
 Ambiente rekreative 
c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

 Bashkia Shkoder 
 Bizneset përfituese të turizmit. 
 Dhoma e Tregtisë dhe industrisë 
 Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Turizmit. 

 
Bashkia e Shkodrës. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lekë)  

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Vendosja e tabelave informuese për destinacionin; 
 

    

A.2 Sistemimi i rrugëve të brendshme në plazhin e Velipojës     

A.3 Riparime i trotuareve;     

A.4 Sistemim i parkingjeve publike     

A.5 Mirëmbajta dhe ndërhyrje në rrjetin e ndriçimit publik 
 

    

A.6 Përmirësimi i ambjenteve shlodhëse, argëtuese      

 Shuma 5,067   5,067 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
1 Mars 2016 – 15 Qershor 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Sherbimit dhe infrastruktures 
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SISTEMIMI i PERROIT KUFIRI MURIQAN  
Kodi në matricë :   P3.F1.O3.A1 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Institucioni Buxhetor 

 
Bashkia e Shkodrës 

 
Departamenti 

Drejtoria Studimeve, 
Planifikimit, Koordinimit dhe 
Monitorimit të Investimeve 
 

Emri dhe pozicioni i 
propozuesit te projektit  

Voltana  Ademi Detajet e kontaktit te 
propozuesin e projektit 
(tel, email) 

 

Personi i kontaktit 
Buxhet & Finance  

 
 

Detajet e kontaktit te 
Buxhet & Finance 

 

 
02.  Identifikimi i Investimit 
Ministria/groupi/sektori 
(Institucioni buxhetor) 

Bashkia e Shkodrës/ 
Ministria e Zhvillimit Urban 

 
Kodi i Grupit 

 

 
Emri i Programit 

 
Infrastrukturë Vendore 

 
Kodi i Programit  

 

 
Emri i Projektit  

 
SISTEMIMI i PERROIT KUFIRI 

MURIQAN 

 
Kodi i Projektit   

 

 
Numri i identifikimit  nga 
DMIP 

 

 
Vendodhja e Projektit 

 
Bashkia e Shkodrës/  
Njesia Administrative   
Ana e Malit 
 

 
Statusi i Projektit  

I ri  
Financimi nga Donatori   

 

Në vazhdim 

 
Data e Fillimit 

 
2016 

 
Data e Perfundimit 

 
2016 

 
03.  Justifikimi i Investimit 
 
Problemet e gjendjes aktuale qe duhen adresuar/ Justifikimi i nevojes per investime  
 
Perroi i kufirit (Bardaivelit), eshte vija kufitare me Malin e Zi.  
Ky perrua me gjatesi afersisht 7 km me burim nga pellgu ujembledhes i Taraboshit, pershkon ne kufi toka bujqesore te fshatit 
Shtuf, Muriqan, Gorice dhe Vidhgare.  
Perroi meqense eshte vije kufitare, nuk eshte pastruar, sistemuar dhe mirembajtur asnjehere dhe per pasoje shtrati i tij eshte 
mbushur me bime, shkurre, peme e material inerte dhe per pasoje uji del nga shtrati duke shkaktuar: 

 Permbytjen te sip. 200 ha toke bujqesore dhe demtimin e kulturave bujqesore te kater fshatrave. 
 Ka bere erodimin e tokes bujqesore, duke e bere ate joproduktive. 
 Ka bere zhavorizimin te siperfaqeve te konsiderushme. 
 Ka bere demtimin e rrugeve rurale. 

Perputhja e projektit me Qëllimet dhe Objektivat e Programit të cilat projekti do të ndihmoje të realizohen 
Perroi i Bardaivelit me gjatesi prej 7 km, parashikohen te pastrohet 4 km, ne pjesen e poshtme te tij, pasi pjesa tjeter ndodhet 
ne zonen malore.  
Segmenti qe do te reabilitohet fillon nga kuota 12.7 m dhe mbaron ne kuoten 5.3 m, ne bashkimin me kanalin kullues ne 
Gorice, me gjatesi 4 km. 
Pellgu ujembledhes i ketij perroi ka nje sip. rreth 4.2 km2, te shtrire ne shpatin e malit te Taraboshit. Furnizimi me uje ky perrua 
e merr nga rreshiet dhe disa burime te vogla ne kete pellg ujemledhes    
 

07. Specifikimi i Projektit & Analiza e Alternativave te Investimit 
 

 
Objektivi i Investimit  
 
Pastrimi i perroit te Bardaivelit eshte i rendesishem, pasi parandalon permbytjen e sip. 200 ha toke bujqesore, si dhe demtimin 
e kulturave bujqesore te kater fshatrave.  
Parandalohet demtimi i rrugeve rurale.Parandalohet zhavorizimi i sip. te konsiderueshme bujqesore. 
Gjithashtu parandalohet erodimi i tokes bujqesore 
 
 
Pershkrimi i Projektit 
Pastrami i perroit nga vegjetacioni, germimi i depozitimeve aluvionale ne seksionin e kanalit, per ta seksionuar kete perrua, si dhe 
sistemimi dhe rrafshimi i materialit te germuar ne bankinen e perroit, jane masat qe parashikohen te merren. 
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Ne piketat te percaktuara ne projekt, do behet seksionimi i perroit ne menyre te tille, qe perroi te kete nje kapacitet prej 25 m3/s dhe te 
perballoje rreshje me itensitet i=20 mm. 
Punimet parashikohen te kryhen me makineri te renda, eskavator me zingjir me krah te gjate 15 m dhe me kove 0.5 m3. 
Kryerja e punimeve duhet te behet ne periudhen pa reshie, pasi ne raste rreshjesh eshte e pamundur pastrami i ketij kanali, nga 
grumbullimi i ujrave malore, si dhe rendimenti i punes do te ishte i ulet. 
 
Alternativa 1 -  
 
 

Pershkrimi i alternatives se investimit 1 
Realizimi i  projektit 
 

Alternativa e Investimit (e perzgjedhur)   
 
 

Arsyet per zgjedhjen e alternatives se investimit   
 

Produktet-et qe do te realizoj ky investim (dhe sipas rastit perfitimet te tjera qe rezultojne nga invetsimi)  
 

 Do te parandalohen permbytjet ne tokat bujqesore 
 Do te parandalohen demtimi i kulturave bujqesore 
 Do prandalohet demtimi i rrugeve rurale 

 
 Sasia e Produktit Njesia Matese Kosto per njesi 

Produkti 1 
Siperfaqe e gjelber 
 

   

Produkti 2  Asfalt  
 

 
  

  

Produkti 3  Ndriçues    
 
12.  Kostot (shpenzimet kapitale) e meparshme te projektit  

Kosto e investimit deri ne fund te 
2013 , 000/leke  Kosto e investimit deri ne fund te 

2014 , 000/leke  

 
13.  Kostot e Investimit / Te Ardhurat nga Investimi 

 
Kostot e Projektit te Investimit 

 
2016 

(000/Leke) 
2017 

(000/Leke) 
2018 

(000/Leke) 

Kostoja e 
mbetur e 
investimit 
(000/Leke) 

Kosto  totale e 
Investimit 
000/Leke 

(a) Kosto e investimit      8 438           8 438 
 

(b) Kosto periodike (shpenzimet 
korente) si rezultat i investimit     

 
(c) Totali (a+b)    
(d) Te ardhurat si rezultat i 
invetimit      

(e) Financimi nga donatoret     
(f) Kostoja Neto    

Supozimet e bera ne vleresimin e 
kostove dhe  te ardhurave te 
investimit 

a) Kosto e investimit 
b)Kosto e kolaudim supervizim 
c) Kosto e projektimit ( 390 ) 
d) Kosto për leje mjedisi + VNM 
 

 
14.  Menaxhimi i Projektit, parakushtet  & rreziqet 
Parakushtet dhe Rreziqet ne zbatimin e projektit; dhe veprimet e planifikuara per eleminimin e efektit te tyre 
  
-Nuk Ka 
Permbledhje e menyres dhe rolit te institucioneve qe do te menaxhojne projektin.   
 
Bashkia e Shkodrës  
(Dokumentet e meposhteme kerkohen vetem per vleresimin e “nivelit te mesem ose te “plote”) 
 
Plani i Projektit i zhvilluar   Po /Jo  
Studimi i fizibilitetit i zhvilluar                 Po /Jo 

Plani i Projektit bashkengjitur   Po /Jo  
Studimi i fizibilitetit bashkengjitur      Po /Jo 

15.  Vleresime te tjera per projektin 
(Dokumentet e meposhteme kerkohen vetem per vleresimin e “nivelit mesem ose te plote”) 
 dokumente bashkengjitur 
Vlersimi i ipaktit mjedisor Po / Jo / Te panevojshme 
Vlersimi i ipaktit social  Po / Jo / Te panevojshme  
Te tjera  - (specifiko) Po / Jo / Te panevojshme 
 
 
16.  Informacione te tjera 
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Lista e dokumentacionit mbeshtetes derguar ne MF 
 
Buxheti i Bashkisë Shkodër 
Komente te tjera 

 
17. Autorizuesit / Hapat dhe statusi i vleresimit projektit 
 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 

Statusi i Aprovimit te Projektit  
Drejtuesi i Programit te 
Institucionit Buxhetor 
(IB) 

Voltana Ademi   Aprovuar/refuzuar per tu analizuar 
me tej 
Prioriteti i projektit te propozuar 

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Drejtuesi i 
Finances/Buxhetit se 
Institucionit buxhetor 

   Aprovimi / refuzimi i kostos se 
projektit 
 
 

Komente nga Departamenti i Buxhetit / Finances i  IB  
Drejtuesi i Institucionit 
Buxhetor 
(Sekretari i 
Pergjithshem) 
 

Voltana Ademi   Konfirmimi i prioritetit te projektit 
 Aprovuar/Refuzuar nga IB 

Komente nga Drejtuesi i Instutucionit Buxhetor, Sekretari i Pergjithshem  
Ministria e Financave/ 
Drejtoria e Manaxhimit 
te Investimeve Publike 
(DMIP) 
 

   Shqyrtim i propozimit 
Vleresimi i  MF  

Komente nga DMIP/MF per projektin e paraqitur  
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Nr Projekti : P3.F1.O3.A2   Mirëmbajtje e rrugëve 
Rurale 

Llojet e programit P3:   Infrastruktura 
rrugore 
Funksioni P3F1:Ndërtimi, rehabilitimi 
dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, 
trotuareve dhe shesheve publike 
vendore; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit    

i. Situata  
  
Bashkia e Shkodrës është përgjëgjëse në territorin e juridiksionit të saj në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, 
bazuar në ligjin Nr. 139/2015 dt. 17. 12. 2015, “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në 
fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 4: Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore dhe 
sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike vendore. 
 
Vendimi i Këshillit të Ministrave, Nr. 915,datë 11.11.2015, “Për transferimin në pronësi, nga Këshillat e Qarqeve te Bashkitë, të 
rrjetit të rrugëve rurale dhe të aseteve të luajtshme e të paluajtshme të ndërmarrjeve të mirëmbajtjes së këtyre rrugëvë”,  neni1, 
kalon në administrim të Bashkisë së Shkodrës fondin e rrugëve rurale sipas tabelës: 
 

Nr Emërtimi i rrugës km 

1 Fermentim – Ura e Mesit – Muri i Turkut  19  

2 Ura e Mesit – Prekal – Kir – Bregu i Lumit – Theth  76 

3 Guri i Mathes – Komuna Pog 4 

4 Degëzim Ndreaj – Komuna Shosh 2,5 

5 Degëzim asfalt Velipojë – Komuna Dajç 7,5 

6 Qafë Thore – Theth  16 

TOTALI  125 
 

Ky fond i shtohet fondit të inventarit të rrugeve qe kanë qënë në funksion për mirëmbajtje të ish komunave ( Njësive 
administrative sot ) km ____________ 
 
Për vitin 2016 në Ligjin nr 147/2015 “ Për buxhetin e vitit 2016”, Neni 15: Transfertat e pakushtëzuara, që buxheti qendror ia 
transferon pushtetit vendor, përfshijnë fondet për përballimin e veprimtarive dhe të funksioneve që përcaktohen në aktet ligjore 
dhe nënligjore në fuqi. Transfertat e pakushtëzuara shpërndahen ndërmjet njësive të pushtetit vendor, sipas formulës së 
paraqitur në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Shuma e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për çdo njësi të pushtetit 
vendor paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij ligji.  
Kjo transfertë për Bashkinë e Shkodrës është 17,857,000 lekë. 
 
Për vitin 2016 prioritetet për riparime në të gjithë territorin e bashkisë janë ndërhyrjet në axet e mësipërme, riparimi i : 
 

 Ura e Gimajve mbi lumin Shalë. Kjo urë ndodhet mbi lumin Shalë dhe është mirëmbajtur ndër vite. Ajo bën lidhjen e 
Fshatrave Gimaj dhe Nenmavriq me qëndren e njësisë adminstrative, ku kalojnë makina dhe këmbësore. Shtresa e 
dërrasës është tepër e amortizuar në disa vende. 

 Ura e Breglumit mbi lumin Shalë. Kjo urë ndodhet mbi lumin Shalë dhe është mirëmbajtur ndë vite. Ajo bën lidhjen e 
Fshatrave Camaj dhe Nenmavriq me qëndren e komunës, ku kalojne makina dhe kembësore. Shtresa e dërrasës 
është tepër e amortizuar në disa vende. 

 Riparimii i rrugës Sheldi, 3.8 km. Eshtë e domosdoshme riparimi i trupit të rrugës, si dhe ndërtimi i shtresave të 
rrugës, së bashku me sinjalistikën, sipas parametrave. Ndërtimi i rrugës në këtë zonë eshte me rëndësi për 
komunitetin. Rruga lidh fshatrat me njeri tjetrin. Në projekt parashikohen mbushje dhe gërmim, sipas profilit gjatësor 
dhe terthor, të realizuar nga topografi.  

 

 ii. Synimi i projektit  

 Të sigurojë administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së rrugëve, në pronësi të bashkisë, sipas 
legjislacionit në fuqi. (VKM Nr.1108,datë30.12.2015) 

 Të sigurojë akses më të mirë për qytetarët në shërbimët  
 Të rrisë sigurinë e lëvizjes në rrugë të automjeteve 
 Të sigurojë nivelet optimale të lëvizshmërisë në funksion të bizneseve sipas zonave. 
 iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 
 
 

 Parashikimi në buxhetin e Bashkisë për vitin 2016  
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o Hartimi i kalendarit të ndërhyrjeve 
o Përcaktimi i volumeve të punës 
o Alokimi i fondeve 

 Riparim ura Gimaj 
 Riparim ura Breglumi 
 Riparim rruga Sheldi 
 Shërbime në  axet rrugore 

b) Rezultatet qe prisni  

 Funksionim i mirë i strukturës 
 Kryerje sipas kërkesave i shërbimit 
 Ujitja kryhet në kohë dhe me sasinë dhe cilësinë e kërkuar 
 Parcelat e mbjella me kultura nuk përmbyten  

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

 Drejtoria e Bujqësisë pranë Bashkisë së Shkodrës 
 Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore  

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operativ
e kapitale 

A.1 Procedura administrative dhe të përgatitjeve     

A.2 Riparim ura Gimaj   460  

A.3 Riparim ura Breglumi   460  

A.4 Riparim rruga Sheldi   2,500  

A.5 Shërbime Riparimi axeve te rrugeve   14,437  

 A5.1 Blerje baze materiale . 1800   
 
 

 

A5.2 

Mjete Transporti 563    

A.5.2.1 Karburant 
 204  

A.5.2.2 Pjesë këmbimi 
 100  

A.5.2.3 Mirëmbajtje 
 159  

A.5.2.4 Siguracion 
 100  

 A.5.3 Riparime akseve rrugore 12.074  12 074  

Shuma  TOTALE 17 857  17 857  

f) Periudha e zbatimit  
Janar- Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: 
Drejtoria e shërbimeve publike 
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MBIKQYRJE+KOLAUDIM RIKONSTRUKSION i BLLOKUT TE PALLATEVE "XHABIJE" 
Kodi në matricë: P3.F1.O2. A12 

 
01.  Personat e Kontaktit  
Emri i propozuesit te 
projektit  

 
Bashkia Shkoder 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia e Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia e Shkodrës 
Rajoni 4 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
 
Projekt Idea  

 
 

 
Problemet për tu adresuar 

 
Ky bllok paallatesh me një sipërfaqe prej 58940 m2, aktualisht është i degraduar, me 
mangësi të sistemit K.U.B.,  K.U.Z. të rrjetit të ndriçimit dhe rrjeti të ujësjellësit.  Duhet të 
rivlerësohen gjelbërimi dhe hapësirat rekreative të zonës. 
 
Prej shumë vitesh ky bllok pallatesh nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe 
kjo ka bërë që gjëndja e tij të jetë aq kritike sa që të vështirësohet kalimi i qytetarëve 
sidomos në kohë rreshjesh. 
 
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 5000 banorë në total. 
 
Ky bllok ka një rëndësi të veçantë për shkak të pozicionimit që ka në hyrje të qytetit dhe 
afërsisë që ka me institucione të ndryshmë shkollore si psh. me Shkollën "Kolë Idromeno", 
me Shkollën "Ndre Mjeda", me Shkollën "3 Dhjetori" etj. 
 

 
Emri i Programit 

 
Infrastrukturë rrugore 

 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do 
te ndihmoje te arrihen   

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri 
më të lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i mjediseve të përbashkëta dhe rikonstruksioni i rrugëve dhe rrugicave, mbetet 
objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
 
Përmirësimi i kushteve të kësaj rruge konsiston në përmirësimin e mjedisit urban dhe në 
mënyrë të veçantë në kthimi në një rrugë me standarte në shërbim të komunitetit. 
Ndërhyrja në rrjetin nëntokësor, rivlerësim i ndriçimit rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së 
banorëve. 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

 
Kosto e mbikqyrjes  
Kosto e kolaudimit 
 
000/leke  

   Totali            Viti 2016            Viti 2017 
 
1  394 218         697 000             697 218 
    137 300                                 137 300 
           
   

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit  
 
Sekretari i 
Pergjithshem  

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem  
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Nr.1-7 

Projekti :  P4.F1.O1.A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7 
 
Sherbimi i pastrimit  
 

Llojet e programit : P4. Shërbimet  Publike  
Funksioni : P4.F1. Mbledhja, largimi dhe trajtimi i 
mbetjeve urbane; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Shërbimi i Pastrimit në qytet kryhet me sipërmarrje private  nëpërmjet   kontratës  5 – vjeçare  të nënshkruar me datë  1.10.2013  dhe 
shtrihet në të gjithë qytetin. Proceset kryesore që kryhen  janë;  
1- Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve urbane në landfill, në sasi  rreth  70 ton mbeturina në ditë, e përllogaritur me  një normativë prej 

0.64 kg mbeturina për frymë në ditë. 
Grumbullimi i mbetjeve realizohet nga përdorimi i 560  kazaneve metalike 1 100 litër. 
Këto  kazanë janë të vendosur sipas një plani të parapërcaktuar. Normativa e vendosjes  së këtyre kazaneve ështe maksimumi 200 m 
distancë. 

2- Fshirje mekanike  dhe manuale  e  rrugëve.  
Rruget  janë te përcaktuara me m2  dhe fshirja e tyre bëhet sipas një grafiku  për sasinë totale të preventiuar  dhe pëer frekuencen e 
punës.  Rrugët kryesore sipas grafikut fshihen cdo ditë, ndërsa rrugët dytësore tre deri katër herë në javë. Shërbimi i fshirjes kryhet 
gjatë natës. Ndërsa mirëmbajtja e rrugeve kryhet gjatë ditës , ku një punonjes mbulon 7 km rrugë. 

3- Larja e rrugëve është e përcaktuar në sasi dhe frekuencë në kontratën baze. Ky  shërbim  kryhet në 200 ditë të vitit, nga 1 Prilli deri me 
31 Tetor. Frekuenca e lagjes është dy herë në ditë. 

4- Mirëmbajtja e kazaneve , është një shërbim që konsiston në riparimin, lyerjen dhe larjen e këtyre 560  kazaneve  që janë në përdorim. 
Këto kazane  riparohen  nga deformime të trupit të tyre, dëmtim rrotash, dëmtime mbulesash apo të dorezave të kapjes. 

Problemet kryesore që paraqiten  
 Kemi ndryshimi të volumeve në sasinë e mbetjeve të grumbullura si rezultat i ndryshimeve të llojit  aktiviteve  tregtare apo  

bisnezeve  si dhe të rritjes së numrit të familjeve në një zonë të caktuar (pallate të reja). 
 Kemi një dëmtim të vazhdueshëm të kazaneve të grumbullimit të mbetjeve urbane, si rezultat i ndërhyrjes abusive nga persona të 

ndryshëm. 
 Kazanet në ndryshim nga koha  e  amortizimit   prej 3 % në vit, nuk përdoren më shume se katër  – pesë vite, pra me një  normë 

amortizimi 20 – 25 %, gjë që në terren shprehet me një paraqitje të kazaneve jo si duhet, (nga amortizimi) 
 Parkimet i parregullt i makinave pranë vendodhjes së kazaneve pengon evadimin  e mbetjeve.  
 Depozitimi i mbetjeve ndërtimore  dhe të përziera në vende të pamiratuara ose pranë kazaneve . 
 Pengesa për realizimin e shërbimit të fshirjes në vend – parkimet  e mjeteve. 

 
Shërbimi i pastrimit në Njësitë administrative. 
Në  njësitë e reja  administrative  kemi patur dy lloje shërbimi për pastrimin. 
Në  njesite administrative të Velipojës, Dajçit, Postribës ky shërbim është kryer  me sipërmarrje private, ndërsa në njësitë e tjera si Guri Zi 
dhe  Rrethina është kryer nga vetë  njësia. Njesitë  administrative të Bërdicës  dhe Anës së Malit deri në në Maj 2015 kanë patur 
sipëermarrje private , më tej nuk ka funksionuar. 
Sipas marrëdhënies kontraktuale  shërbimi i pastrimit të Velipojës dhe Dajçit  ka mbuluar 100 % të territorit, ndërsa për Postribën  80 % të 
territorit. 
Guri i Zi ka kryer shërbimin ne 80 % të teritorit, Ana e Malit 80 % të territorit, Rrethinat në 100% të territorit , Bërdica 100 % të territorit. 
Shërbimi i pastrimit në të gjitha njësitë administrative përveç Velipojës ka përgjithsuar grumbullim dhe transport të mbeturinave urbane, 
ndërsa Velipoja ka patur dhe proceset e fshirjes, lagjes për plazhin në periudhën e sezonit. 
Situata e Njësive   administrative për funksionimin e këtij shërbimi sic duhet me kazane ka qenë si më poshtë:  Velipoja ka në gjëndje 205 
copë, Dajçi 40 copë, Ana e Malit ka 45 copë, Guri Zi ka 78 copë, ndërsa njësitë Rrethina  dhe Bërdica kanë  vetëm  nga  10 copë të furnizuar 
tani kohët e  fundit nëpër shkolla dhe qendra shëndetësore.  
Problemet kryesore që paraqiten 
 Shërbimi i pastrimit nuk ka një grafik  dhe frekuence shërbimi të percaktuar, gjë që krijon mundësi neglizhimi  dhe shmangie 

detyrimi. 
 Shërbimi edhe kur kryhet nuk ka cilësinë e duhur, nuk evadohen të gjitha pikat e grumbullimit të mbetjeve  si  dhe jo  e gjithë  sasia e 

grumbulluar është dërguar në Landfill. 
 Mungesa e kazaneve të grumbullimit të mbetjeve sjell shumë probleme, si në cilësinë e kryerjes së këtij shërbimi dhe probleme të 

ndotjes ambientale. 
 Ka zona nëper njësi që nuk kryhet shërbimi edhe pse nga ana e infrastrukturës rrugore ështe e mundur një gje e tillë. 
 Mungese të theksuar të supervizimit të kryerjes së këtij shërbimi. 
ii. Synimi i projektit  

 
Rritja  e  performancës  së  shërbimit  të pastrimit. 
Rritja e numrit të banoreve që përfitojnë këtë shërbim duke e shtrirë këtë  në të gjithë zonat që ështe e mundur nga ana infrastrukturës  
rrugore . 
Plotësimi   me  kazane metalike për grumbullimin e mbeturinave urbane. 
Grafik i përmrësuar i shërbimit per  menyren dhe kohen e nxjerrjes dhe evadimit te  mbeturinave urbane duke synuar diferencimine 
mbetjeve ne burim. 
Nxitjen e  interesit per biznezin per fillimin  e aktivitetit te riciklimit te mbetjeve urbane. 
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iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Për shërbimin  e  pastrimit të qytetit. 
1. Zevëndësimi dhe shtimi i kazaneve të mbetjeve, për të përballuar fluksin e mbetjeve. Ky shtim kazanesh do të bëhet nga vetë 

operatori i cili sipas kontratës  duhet të blejë 90 cop në vit, ashtu dhe me një investim tonin si  Bashki që do blejmë për qytetin 100 
copë kazane. Kjo  rritje e numrit të kazanave kërkohet për te rritur numrin e pikave të grumbullimit për ti shërbyer më mirë 
qytetarve ashtu dhe për të zevendesuar kazanet e amortizuar apo dëmtuar.  

2. Për fshirjen  mekanike, sipas sasive të parashikuara në preventiv dhe sipas grafikut do përdoret mjet me kompetitiv  dhe do rrisim 
bashkëpunimin me policinë e trafikut për lirimin e rrugëve nga mjetet eparkuara për të kryer normal këtë shërbim në bazë të një 
grafiku të parapërcaktuar. 

3. Shërbimi i  larjes  së rrugëve do te kryhet sipas nje grafiku dhe frekuence  të ripërcaktuar nga ana jonë mbrenda  sasive të 
kontraktuara. Lagja do realizohet per një periudhe prej 200 ditesh , kohe e domosdoshme  per kete sherbim. Njekohesisht  do i 
kerkohet operatorit  nje  mjet teknologjik per lagien te pershtatshem per infrastrukturen tone. 

4. Bashkepunimi i vazhdushem me komunitetin dhe ndergjegjesim i tyre  per diferencimin e  mbetjeve qe ne burim. 
5. Rritjen e bashkepunimit  me  shkollat , institucionet   dhe  biznesin per  rritjen e interesit per riciklimin e mbetjeve urbane duke 

vazhduar eksperiencen  e krijuar ne marredhenie me to , ku i kemi vene ne dispozicion kazane per ndarjen e diferncuar te mbetjeve.  
6-Do investojme per ndertimin  e xhepave te vendosjes se kazaneve ne hapesirate  trotuareve. Do spostojme te gjithe kazanet qe jane ne 
pika te rrezikshme per qytetaret, nga automjetet si dhe ato pika problematike per vete automjetet. 
7-Do  tenderojme dhe per grumbullim - transportin e mbeturinave ndetimore qe njerez te papergjegjshem hedhin tek kazanet e plehrave 
apo ne afersi te tyre. 
8-Depozitimi i te gjitha mbetjeve ne landfill. 
 9-Monitorimi do kryhet nga dy supervizore per teg jithe territorin. Qyteti eshte i  ndare  ne  dy zona, gjeografikisht , ne pjesen veriore dhe 
jugore te qytetit. – Supervizoret  jane ne strukturen e drejtorise se sherbimit dhe infrastruktures me kohe te plote.Krahas supervizoreve ky 
sherbim do te monitorohet edhe  nga  specialistet e drejtorise se sherbimit dhe infrastruktures dhe perfaqsuesit  e njesive administrative 
ne qytet . Keto  jane pjese e kontrollit te zbatimit te kontrates, ndjekjes se grafikeve  te  kryerjes se sherbimit sipas proceseve dhe ne fund 
te cdo muaji pergjegjes per raportim mujor   te volumeve te punes per likuidim. 
 
Per sherbimin  e pastrimit te Njesive administrative 

A- Sherbimi i pastrimit me kontrate ekzistuese per Velipojen 
               Ky sherbim eshte ne baze te kontrates themelore eshte deri me 31 maj 2016, pra do te vazhdoje 
               mekete sipermarrje private. Gjate kesaj periudhe do te kryehen proceset e punes sipas 
               preventivit. Pas kesaj periudhe ky sherbim do te ritenderohet  

B- Sherbim pastrimi qe do prokurohet. 
Sherbimi i pastrimit per Njesite e Reja Administrative do te prokurohet si me poshte: 
1. Sherbimin  e pastrimit per Njesite administrative te Velipojes, Dajcit, do e prokurojme  si sherbim qe do kryhet nga 

operatore private.  
2. Sherbimin  e pastrimit per Njesite administrative Rrethinave , Postribes  dhe te Shales  do e prokurojme  si sherbim qe do 

kryhet nga operatore private.  
Per njesite e Rrethinave , Postribes , Dajcit dhe Shales do kryhet vetem  sherbimi i grumbullimit dhe transportit te mbetjeve 
urbane nga njesite per ne landfill .  Kostoja e ketij sherbimi eshte kalkuluar duke patur ne konsiderate eksperiencen , kontratat 
fillestare  si dhe sipas studimit dhe analizes te  Plani i Menaxhimit te Mbetjeve Urbane ,qe  prodhimi i mbetjeve  per fryme per 
njesite eshte 0,5 kg . Sherbimi ne keto njesi eshte llogaritur te kryhet cdo dite , ndersa ne njesine e Shales eshte llogaritur qe per  
periudhen e   veres te kete nje frekuence evadimi te mbetjeve nje here ne jave, ndersa ne periudhen tjeter nje ose dy here nemuaj 
sipas kushteve. 
Do bejme nje investim per blerje kazanesh ,  ku  per njesite administrative te mesiperme do te kemi: Per Rrethinat do blejme   
100 cop , Postribes   90 cop, Dajcit 100 cop dhe Shales 10 cop . Ne kete te fundit keto kazane do vendosen ne vend qendrimet 
turistike.  Ndersa per njesite e tjera keto kazane do shperndahen sipas nje grafiku  te miratuar. 
 Per njesine administrative te Velipojes do kemi pervec grumbullim dhe transportit te mbetjeve gjate gjithe vitit edhe  sherbime te 
tjera , per periudhen e sezonit  te plazhit: 
Fshirje mekanike dhe manuale te komplet rrugeve te plazhit  dhe te qendres se saj, Ky sherbim do kryhet cdo dite per te gjithe 
sezonin. 
Gjate sezonit do kete puntoret sezonal qe do grumbullpjne me qese plastike  mbeturinat gjate gjithe vijes se bregut, qe do behet 
dy here ne dite. 
Do kete punonjes per mirembajtjen e kater tualeteve publike    , per ti mbajtur ne kushte higjeno-sanitare te pershtatshme . 
Sherbim qe do kryhet gjate gjithe dites. 
Per te gjitha njesite do behet  transporti dhe depozitimi  i mbetjeve ne Landfillin Bushat . 
Afati i kontrates me firmes fituese do te jete deri me 01.10.2018, afat ky qe i mbaron kontrata operatorit  te sherbimit q e eshte ne 
vazhdim kontrate per kete lloj  sherbimi. ( qyteti ) 

C- Sherbimi i pastrimit qe do mbulohet me mundesite tona. 
Sherbimi i pastrimit ne njesite administrative te Gurit te Zi , Berdices  dhe Ana  Malit  mendojme ta kryejme me mundesite tona, 
meqenese ne njesine administrative te Gurit te Zi kemi ne inventar   nje  mjet teknollogjik pastrimi , i cili ka mundesine dhe 
kapacitetin e mjaftueshem per te perballuar volumin e punes  per te tre keto njesi administrative. Per kete do te ingranojme si 
grup pune shoferin e mjetit dhe tre punonjes sherbimi. 
Procesi i punes  qe do kryhet edhe ne keto njesi do te jete grumbullim , transport dhe depozitim i mbetjevene Landfillin  Bushat.  
Edhe per keto njesi kostot e volumeve te mbetjeve jane realizuar sipas normativave  te  Planit te Menaxhimit te Mbetjeve.  
Gjithashtu do bejme nje investim per blerje kazanesh ku respektivisht i kemi si me poshte: Per Gurin e Zi   qe ka  78 cop do 
blejme dhe 40 cop te tjera. Kjo per te zgjeruar territorin e sherbimit  edhe ne fshatin Kuc dhe Sheldi , ku me perpara nuk eshte 
kryer ky sherbim. 
Per Berdicen do blejme  70  kazane , kjo njesi nuk ka patur asnje kazan , vetem 10 cop qe i kemi derguar tani ne kete periudhe.  
Pra nuk do te kemi me pika te hapura te grumbullimit te mbetjeve, te cilat  kane krijuar shume probleme  , ambientale ,estetike 
dhe te veshtira ne menaxhim  grumbullim te mbetjeve. 
Per njesine e Anes se Malit pervec   45 kazane ve qe ka ne gjendje  do te blejme dhe 55 cop,te rinj, keto per te zevendesuar ato 
kazane te demtuar , gjithashtu dhe per te shtrire teritorin e sherbimit, aty ku nuk ka patur,si ne Obot,Alimetaj dhe Velinaj. 
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Keto kazane do te vendosen ne bashkepunim me administrtoret  ne pikat me te domosdoshme te  grumbullimit. 
Sherbimi ne keto njesi do te grafikohet per sasite dhe do percaktohen dhe frekuencat. 
Per fillimin normal te ketij aktiviteti  , mjetit teknologjik ,do te shlyejme te gjitha debitet per dokumentat , do ti behet nje sherbim 
qe te jete ne gjendje normale pune. 
Do  rregullojme  mekanizmin e kapjes se kazaneve te  mjetit  , meqenese nuk e ka ne funksion , kjo e domosdoshme meqense  
gjitha pikat tona do te jene me kazan metalike. 

b) Rezultatet qe prisni  

Per sherbimin  e  pastrimit te qytetit . 
-Sherbim  me  parametra  dhe  sipas standarteve per te gjithe territorin. 
-Shtimi i pikave te vendeve te grumbullimit te mbeturina per ti sherbyer me mire  familjarit me rritjen  e  numrit te kazaneve. 
-Eleminimi i pikave te rrezikshme te vend-depozitimeve , duke ndertuar xhepat ne trotuare. 
-Eleminimi i dergimit te mbetjeve ndertimore  ne landfillin  Bushat. 
-Kryerjen e ketyre sherbimeve sipas grafikeve dhe frekuencave te percaktuara nga invesitori. 
-Fillimi i diferencimit te mbetjeve urbane qe ne burim dhe grumbullimi tyre ne orare te percaktuar  sipas nje grafiku paraprak. 
-Fillimi i interesimit nga biznesi per procesin e riciklimit. 
Per sherbimin  e Pastrimit ne Njesite Administrative. 
-Kryerja e sherbimit te grumbullim transportit te mbeturinave  ne te njejtat standarte si ne qytet. 
-Kazane metalike ne pikat e grumbullimit  te mbeturina duke rritur rendimentin e punes, duke eleminuar problemet mjedisore si dhe 
sherbim  me standarte. 
Rritja e numrit te perfitueseve te sherbimit ne pjesen me te madhe te njesive administrative. 
Depozitimi i te gjitha mbetjeve urbane   ne landfillin Bushat. 
 
c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

 

 
  

 Operatori qe  kryen kete sherbim per qytetin. 
Operatori qe do marre sipermarrjen  e  re. 
Grupi yne i punes qe do kryeje sherbimin  e pastrimit. 
Sipermarresi per ndertimin  e xhepave dhe te transportit te 
mbeturinave ndertimore. 
Monitoruesit  , rajonet dhe  komuniteti. 

 Buxheti i Bashkise 

e) Shpenzimet e llogaritura  

  
Shpenzimet sipas aktiviteteve  

Totali(ooo/lekë Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative Kapitale 

A1 Kontratat ekzistuese Shkoder 112 086  112 086  

A2 Kontratat ekzistuese Velipoje (deri 31 maj 2016 7 500  7 500  

A3 Kontrata e re Velipoje, Dajc 17 232  17 232  
A4 Kontrate Landfilli Rrethina Postribe 208  208  
A5 Kontrate Landfilli Gur i Zi, Ana e Malit dhe Berdica 764  764  
A6 Kontrata e re Rrethina, Postrribe dhe Shale 9 479  9 479  
A7 Transport mbeturinash ndertimore 

Transport mbeturinash ndertimore 
17 550  600 16 950 

Blerje kazanesh  
A8 Mjete Transporti ( 2 mjete ) 1 838    

1 Karburant  1 020  
2 Pjese kembimi  300  
3 Mirembajtje  318  
4 Siguracion  200  

TOTALI 166 657 149 707 16 950 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon 
Gjate gjithe  vitit. 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Sherbimet  Publike 
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Nr.8 
Projekti: P4.F2.O1.A1   
 
Shërbimi i Mirëmbajtjes së 
sipërfaqeve  të gjelbërta 

Llojet e programit: P4.     Shërbimet  Publike   
Funksioni: F2 .                  Parqet, lulishtet dhe hapësirat e 
                                           gjelbra publike; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata  
A. Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta në qytet realizohet me sipërmarrje private, me kontrate 5-vjeçare, 

e lidhur më datë 24.01.2013 .per mirembajtjen e 72600 m2 ne 38 lulishte te qytetit.  
 
Problemet kryesore që paraqiten 
 

 Mirëmbajtja dhe shërbimi në kohe e gjelberimit të larte  (krasitje dhe shërbime të tjera)  
 Pjesa më e madhe e sipërfaqeve të kompozuara për mbjedhje lulesh sezonale janë dëmtuar.  
 Dëmtimi i stolave nga amortizimi, por edhe dëmtimet e qëllimshme nga persona te papërgjegjshem.  
 Ndotja e shatërvaneve shpesh nga papërgjegjëshmeria e qytetarëve që hedhin mbeturina në to. 
 Planifikimi i ndërhyrjes sipas një modelimi dhe projekti bashkohor të hapësirave të gjelbërta. 

 
B. Vetëm në Nj.A te Velipojës  ka  sipërfaqe të gjelbërt (lulishte) për të cilën është realizuar shërbim  mirëmbajtje  

sezonale. Ky shërbim është realizuar nga punonjësit e Njësisë Administrative Velipojë. Shërbimi është realizuar në 
një sipërfaqe prej 15,175 m2 lulishte dhe 491 m2 sipërfaqe ujore (shatërvanet). Brenda kësaj sipërfaqeje ka dhe 
elementë të tjerë si stola dekorativ 69 copë dhe drurë dekorativ 40 copë. 

            
Problemet e paraqitura: 

           
 Gjëndja e këtyre lulishteve lë për të dëshiruar pasi ky shërbim nuk kryhet rregullisht gjatë gjithe vitit, siç e kërkon 

shërbimi i pemëve dhe i luleve, por bëhet vetëm në periudhen e sezonit të plazhit.  
 Problematika që krijohet nga mungesa e shërbimit të vazhdueshëm po çon drejt degradimit të plotë të këtyre 

sipërfaqeve të gjelbërta (lulishte). 
 

C. Në shumë njësi  administrative gjelbërimi rrugor (pemët) është i mangët. Në veçanti, zonat më të frekuentuara nga 
qytetarët dhe  vizitorët vendas dhe të huaj, si Velipoja apo dhe pika doganore Muriqan deri tek Ura e Bunës kërkohet 
të ndërhyhet për të ndryshuar situatën.  

II. Synimi i projektit  
Të rritet cilësia ë jetës së qytetarëve dhe rritja e konkurrueshmërisë së territorit të bashkisë.  
Rritja e cilësisë së shërbimit për sipërfaqet e gjelbërta, nëpërmjet   përmirësimit  dhe rikompozimit të sipërfaqeve të gjelbërta   
ekzistuese dhe zgjerimit të tyre. 
 
III. Aktivitetet kryesore të projektit  
I-Për  sipërfaqet e gjelbërta të qytetit.  
 
Proçeset kryesore që kryhen janë: 

1- Mirëmbajtja e lulishteve ekzistuese me sipërfaqe: 72600 m2. 
2- Mbjellje e luleve sezonale: 500 m2 
3- Mirëmbajtje dhe mbjellje drurë dekorativ, ku parashikohet mirëmbajtja e 5118 copë pemëve dhe mbjellje të 174 copë 

pemëve të tjera për zëvendësimin e drurëve të dëmtuar. 
4- Mirëmbajtje të 800 copë shkurre dekorative dhe mbjellje e 100 copë shkurre dekorative të reja.  
5- Mirëmbajtje stolash dekorativ; ky shërbim konsiston në riparimin dhe lyerjen e 319 stolave në lulishtet dhe parqet e 

qytetit. 
6- Sipërfaqe ujore. Shërbimi realizohet në mirëmbajtjen e 650 m2 sipërfaqe ujore që përfaqësojnë dy shatërvanet e 

qytetit.  
 
Monitorimi dhe ndërgjegjësimi komunitar në kuadër të qëndrueshmërisë së këtij shërbimi. Monitorimi do të realizohet nga 
supervizori, i cili është pjesë e strukturës së drejtorisë së shërbimit dhe infrastrukturës, me kohë të plotë, dhe mbulon, 
gjithashtu, edhe supervizimin e shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave publike dhe të Dëshmorëve. Krahas supervizorit ky 
shërbim do të monitorohet edhe nga specialistet e Drejtorisë së Shërbimit dhe Infrastrukturës dhe përfaqsuesit  e njësive 
administrative në qytet. Këto janë pjesë e kontrollit të zbatimit të kontratës, ndjekjes së grafikëve të zbatimit të shërbimit sipas 
proçeseve dhe në fund të çdo muaji, përgjegjës për raportim mujor të volumeve të punës për likuidim. 
       
II- Sipërfaqja e gjelbërt Nj.A. Velipojë, plazhi. 
Ky shërbim do të realizohet me sipërmarrje private.    
Proçeset kryesore që do të realizohen janë : 
Mirëmbajtja e një sipërfaqeje prej 15’175 m2 lulishte në plazh, e cila do të realizohet me të njëjtin standart si për qytetin, në të 
gjitha proçeset e parashikuara. Gjithashtu brenda të gjitha kushteve dhe kërkesave, do të mirëmbahen edhe 76 copë drurë 
dekorativ, 40 copë shkurre dekorative dhe 69 stola dekorativ. 
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b) Rezultatet që prisni 
Për qytetin 
Shërbim me parametra cilesorë për 72600 m2  ne 38 lulishtet ku realizohet ky shërbim. 
Mirembajtja e 5118 drure dhe mbjellja e 174 copë drurë dekorativ dhe 100 cope shkurre dekorative 
Stolat do të jenë funksional dhe brenda parametrave të shërbimit. 
Funksionimi i dy shatërvaneve sipas kërkesave dhe parametrave. 
Velipoja 
Mirembajtja e 15175 m2  lulishte  
Mirembajtja e  76 pemeve dhe 40 shkurreve dekorative.   
Shatërvanet, në gjëndje pune dhe brenda standartit. 
Mundësimi i ambienteve funksionale për pushim për banorët dhe pushuesit.   
 

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

Operatori që kryen këtë shërbim për qytetin. 
Operatori që do realizoje sherbimin ne Nj.A Velipojë. 
Monitoruesit nga Drejtoria e SHërbimit dhe Infrastrukturës dhe 
Përfaqesuesit e Nj. A.  

 Buxheti i Bashkisë 

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

  
Shpenzimet sipas aktiviteteve  Totali (000/lek) 

Nga kjo : 
Paga.sig
urime Operative Kapitale 

A1 Kontrata ekzistuese Shkodër 30 770  30 770  
A2 Kontrata e re Velipojë 4 230  4 230  

 Shuma  35 000  35 000  

f) Periudha e zbatimit  
   Gjatë gjithë vitit 2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
    Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe  Infrastrukturës 
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Nr.9 

Projekti P4.F3.O1:A1 
 
Furnizimi me ujë i qytetit dhe njësive 
administrative 

Llojet e programit P4.: Shërbimet Publike  
 
Funksioni P4.F3 : Prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe 
furnizimin me ujë të pijshëm 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

 Furnizimi me ujë i qytetit të Shkodrës kryhet me ngritje mekanike nga 10 pusë-shpimet që janë në funksion dhe nga 2 
stacione pompimi që ndodhen në Dobraç. Zonat qe mbulohen nga ky shërbim janë: 

- Qyteti Shkodër  
- Një pjesë e Komunës Rrethina që merr furnizim me ujë nga linjat kryesore të transmetimit të ujit që shtrihen nga 

Stacioni Pompave në Dobraç direkt për në sistemin shpërndarës  
- Lagjen Bahçallëk me një pjesë të Komunës Bërdicë (zona e Harkut të Bërdicës) 

Nga stacioni ujësjellës i Dobraçit furnizohen me ujë rreth 120 000 banorë, ndërsa nga stacioni i Bahçallekut furnizohen rreth 
3000 banorë.  
Norma standarte e furnizimit me ujë është 150 litër/për një frymë/në dit. Prodhimi në stinët dimërore është rreth 650 l/s, ndërsa 
në stinët verore shkon rreth 850 l/s. Konsumi i energjisë për prodhimin e ujit është 1450-1700 kë/orë me kosto 20 000 lek/orë. 
Mungesa të shumta për furnizim me ujë nga sistemi ujesjelles shkaktohen nga humbjet per shkak te amortizimit te rrjetit, 
dëmtimet nga ndërtimet, shtrirja e pjesës më të madhe te rrjetit shpërndares nëpër prona private në qytet, ndërhyrjet e shumta 
jo profesionale nga banorët e Komunës Rrethina në linjat kryesore, zgjatja e tyre nëpër zona të banuara që arrijnë deri ne 
Vrakë në shumë zona te qytetit, etj. Zgjatja pa kriter e linjave të hapura private në zonat periferike shkakton prishjen e rregjimit 
të furnizimit me ujë te qytetit me presionin normal. Nga presioni ulët, klientët detyrohen të instalojnë elektropompa individuale 
për ngritjen e ujit në katet e sipërme të objekteve duke rritur koston per m³ të konsumuar.  
Me investimin e realizuar gjatë periudhës 2011-2015 nga Projekti KFË është rehabilituar rreth 11% e linjave të sistemit 
ujësjellës të qytetit Shkodër. 
Nevojat për ndërhyrje me investime për përmirësimin e sistemit ujësjellës janë shumë të mëdha si ne rrjetin shpërndarës të 
qytetit, ashtu edhe në ndërtimin e rrjetit për zonat informale dhe në linjat kryesore.  
 
 Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem  per  Nj.A. mbulohet nga Nd.Ujesjelles Fshat. Bashkia Shkoder ka trashëguar 

detyrimet për energji elektrike për furnizimin me uje te pijshem per: Nj.A. Ana a Malit-ujësjellësi Obot i Ri, në Nj.A Guri i Zi 
dhe Nj.A Velipojë-furnizimin me ujë i shatërvanit në plazh. 

ii. Synimi i projektit  

Garanimi i furnizimit me ujë te pijshëm të popullatës pa ndërprerje.  
Realizimi i detyrimeve të Njësive Administrative për pagesën e energjisë së shpenzuar për furnizimin me ujë nga Sh.A UK 
Fshat. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Furnizimi pa ndërprerje i popullatës me ujë të pijshëm. 
Pagesa për konsumin e energjisë elektrike për 3 kontratat në Nj.A. Guri i Zi, Ana e Malit dhe Velipojë.  
Parashikimi është bërë bazuar ne sherbimin e ofruar në vitin 2015 nga vetë Nj.A. Këto pagesa mbulojne konsumin e energjisë 
elektrike të 2 ujësjellësave që furnizojnë popullatën me ujë të pijshëm si dhe furnizimin me ujë te shatërvanit në qendër të 
plazhit Velipojë gjatë sezonit të plazhit. 
b) Rezultatet që prisni  
Përballimi i shpenzimeve për energji elektrike për të siguruar furnizimin me ujë të popullatës në fshatin Guri i Zi dhe Obot i Ri 
Përballimi i shpenzimeve për energji elektrike për të siguruar furnizimin me ujë të shatërvanit në qendër të plazhit Velipojë gjatë 
sesonit të verës.  

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

Drejtoria e sherbimit publike dhe Infrastruktures 
(Sektori i ndriçimit) 
Drejtoria e finances  
 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mësipërme (pika iii) 

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, sig operative kapitale 

A.1 Pagesa energji elektrike për furnizimim 
me ujë Nj.A Guri i Zi 240  240  

A.2 Pagesa energji elektrike për furnizimim 
me ujë Nj.A Obot i Ri 400  400  

A.3 Pagesa energji elektrike për furnizimim 
me ujë Nj.A Velipojë 400  400  

 Shuma 1 040  1 040  

f) Periudha e zbatimit  
  Gjatë gjithë vitit 2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
  Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës 
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Nr. 10 

Projekti P4.F3.O1:A2 
 
Mbështetja për mbulimin e shpenzimeve për energjinë 
elektrike SH.A Ujësjellës qytet. 

Llojet e programit P4.: Shërbimet Publike  
 
Funksioni P4.F3 :          Prodhimin, trajtimin, 
transmetimin dhe 
                                        furnizimin me ujë të pijshëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Kostoja e energjisë elektrike është një ndër zërat kryesor të kostos për Ujësjellës Kanalizime Qytet Shkodër dhe lidhet me 
konsumin e energjisë elektrike nga objektet e mëposhtme: 

 Stacioni kryesor i pompimit Dobraç 

 Stacioni i pompimit Bahçallëk 

 Rezervuari Tepe 

 Stacioni Kryesor i Pompimit të Ujërave të Ndotura 

 Stacioni i Ujërave të Ndotura Shirokë 

 Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura Shirokë 

 Zyrat Qendrore 

 Qendra e Marrëdhënieve me Klientin 

Furnizimi me energji elektrike i të gjitha objekteve për të cilat ka kontratë Ujësjellës Kanalizime Qytet Shkodër sigurohet nga 
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE). Stacioni kryesor i pompimit Dobraç, stacioni i pompimit 
Bahçallëk, rezervuari Tepe, Stacioni kryesor i pompimit të Ujërave të Ndotura dhe Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura 
Shirokë, furnizohen me tension të mesëm, ndërsa stacioni i ujërave të ndotura Shirokë, Zyrat Qendrore dhe Qendra e 
Marrëdhënieve me Klientin furnizohen me tension të ulët.  

Tendenca e rritjes së kostove të energjisë elektrike si rrjedhojë e shtimit të objekteve dhe natyrës së operimit, të gjitha këto 
investime të realizuara nga zbatimi i projektit “Furnizimi me Ujë dhe Mbrojtja Mjedisore e Liqenit të Shkodrës” kanë rritur dhe 
pritet që të rrisin në të ardhmen koston operative për UK Shkodër, sidomos për zërin e “Energjisë Elektrike”  

Pavarësisht vështirësive financiare, Ujësjellës Kanalizime Qytet Shkodër arrin të likuidojë me të ardhurat e veta detyrimet e 
pjesës më të madhe të kontratave me përjashtim të kontratës së stacionit kryesor të pompimit Dobraç. Në Stacionin kryesor të 
pompimit prodhohet uji që furnizon me ujë popullsinë, bizneset dhe institucionet e qytetit të Shkodrës.  

Aktualisht furnizohen me ujë dhe kanë kontratë aktive me Ujësjellësin e qytetit 20.579 abonentë të kategorisë familjarë, 1.749 
abonentë Ente Private dhe 126 abonentë Institucione Buxhetore.  Mungesa e energjisë elektrike në stacionin kryesor të 
pompimit do të shkaktonte mos-funksionimin e të gjitha pompave, makinerive dhe agregateve të  këtij stacioni dhe si rrjedhojë 
mungesën e furnizimit me ujë të të gjithë banorëve të qytetit të Shkodrës  dhe institucione të rëndësisë së veçantë si Spitali 
Rajonal Shkodër, Shkolla, Kopshte e Çerdhe.   

Në fund të vitit 2015 detyrimet e papaguara ndaj OSSHEE janë 50.929.694 lek. 

Në bazë të nenit 15 të ligjit nr. 160/2014 datë 27.11.2014 “Për buxhetin e vitit 2015”, si dhe pika 50 e Udhëzimit Plotësues Nr.2 
datë 09.01.2015, kur shoqëritë aksionare të Ujësjellës Kanalizime dhe Njësisë e Qeverisjes Vendore për sistemin e pompimit 
rezultojnë debitore për furnizimin me energji elektrike ndaj kompanisë së shpërndarjes deri në fund të tremujorit të tretë, 
transferta e pakushtëzuar e njësive të qeverisjes vendore e tremujorit të katërt bllokohet me Urdhër të Ministrit të Financave.  

Mbulimi i kostove të energjisë elektrike për vitin 2016 nga Bashkia siguron vazhdimësinë e funksionimit normal të ujësjëllësit. 

ii. Synimi i projektit (me një fjali cfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

 
Të sigurohet një furnizim i pandërprerë dhe në ciësinë e duhur për konsumatorin,  me synim rritjen e cilësisë së jetës së 
qytetarëve 
 
iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

 
8. Realizimi i procedurave ( marrëveshje, dokumentacione, etj) 
9. Subvencionimi i energjisë elektrike (  shuma e parashikuar lëvrohet sipas ligjishmërisë) 
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b) Rezultatet e pritshme 
 
1. Furnizimi pa ndërprerje me energji elektrike i stacionit të pompimit 
2. Sigurimi i vazhdimësisë së furnizimit me ujë të banorëve të Bashkisë së Shkodrës 
3. Shërbim i përmirësuar i konsumatorit 
 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt 

(kush do te kontribuoje per kete 
projekt, financiarisht etj.) 

15. Bashkia Shkodër 
16. Ujësjellësi Shkodër 
17. Operatori I Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 

 Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  
Shpenzimet per cdo aktivitet Totali 

(000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

subvencio
n 

kapital
e 

A. 1  
Procedurat administrative     

A. 2  
Subvencion për Energji Elektrike 5 000  5 000  

TOTALI 5 000  5 000  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
 
Gjatë vitit 2016 (Projekti zbatohet në një kohëzgjatje 1-vjeçare) 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
 Drejtoria Ekonomike, Ujësjellës Kanalizime 

Qytet Shkodër 
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Nr.11 

Projekti. P4. F4. O1. A1 
 
Menaxhimi i sistemit te 
ujërave të zeza 

Llojet e programit : P4. Shërbimet Publike  
 
Funksioni F4. Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
I – Sistemi i kanalizimeve te ujërave të zeza për qytetin Shkodër 
Largimi i ujërave të zeza te qytetit Shkoder bëhet direkt në lumin Drin, pa u bëre trajtimi i tyre, pasi mungon nje impjant i 
trajtimit të ujërave të zeza, i cili kërkon një investim të konsiderueshëm. Ky sistem përfshin: 
  1. Rrjetin e kanalizimeve të ujrave te zeza te qytetit, i cili përbëhet prej rreth 150 km tubacione të dimensioneve nga Ø 200 
mm deri ne Ø 1200 mm, me material betoni dhe plastik, dhe rreth 10 000 puseta. Fillimet e ndërtimit të këtij rrjeti kanë një 
shtrirje kohore mbi 35 vite. I gjithë rrjeti i KUZ të qytetit funksionon me rrjedhje të lire deri ne stacionin e pompave 
  2. Stacionin e pompave, i cili ndodhet në hyrje te qytetit (Pazar), është ndërtuar rreth viteve 1980. Ky stacion, që aktualisht po 
rikonstruktohet, bën të mundur pompimin e ujërave të zeza dhe ngritjen e tyre në kuotën e kolektorit shkarkues. Nëpërmjet këtij 
kolektori shkarkues, me tubacion betoni Ø 1000 mm, i cili përshkon rrugën automobolistike në hyrje të qytetit, rrëzë kalasë, 
ujërat e zeza derdhen në lumin Drin.  
  3. Pikat e shkarkimit të ujërave të zeza. Pika kryesore e shkarkimit ndodhet në krah të djathtë të hyrjes së urës së 
Bahçallekut, në lumin Drin. Pika tjetër e shkarkimit (emergjence) e ujërave të zeza ndodhet në lumin Buna, nëpërmjet një kanali 
me tubacion plastik Ø 800 mm, i cili sapo është rikonstruktuar. Ky kanal fillon nga stacioni i pompave për ne lumin Buna pranë 
urës se vjetër. Ky kanal emergjence punon vetëm në raste avarie shërbimi te stacionit apo raste të mungesës së energjisë 
elektrike të tij.  
Rreth 70 % e numrit të pergjithshëm të banorëve të qytetit Shkodër janë të lidhur me rrjetin KUZ. Kryesisht janë të pa lidhur me 
rrjetin e KUZ zonat periferike të qytetit, të cilat funksionojnë me gropa septike. 
Me financimin e fundit nga KFË, është: 
   - Rikonstruktuar rreth 15-20 % e rrjetit ekzistues, disa pjesë më të dëmtuara të rrjetit të KUZ. 
   - Rikonstruktuar Stacioni i pompave. 
   - Ndërtuar rrjeti KUZ ne Dobraç, i cili përfshin rrjetin e kanalizimeve të ujërave të ndotura të banesave që ndodhen ne zonën 
e dytë dhe të tretë të mbrojtjes hidrosanitare në pellgun ujëmbajtës të fushës së puseve të ujësjellësit të qytetit. Ky rrjet lidhet 
me rrjetin KUZ të qytetit nëpërmjet stacionit të pompimit në Dobraç. 
Me financimin e fundit nga IPA për rikonstruksionin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza në zonën industriale të qytetit, 
është: 
   - Rikonstruktuar rreth 3000 m tubacion pjesë e kolektorit kryesor 
   - Rikonstruktuar rreth 7855 m tubacion i sistemit dytësor dhe tretësor të rrjetit 
   - Realizuar li dhje e 402 objekteve me rrjetin e KUZ 
   - Pastruar linja dytësore dhe tretësore egzistuese në gjatësi prej 3000 m 

II - Sistemi i kanalizimeve te ujërave të zeza në Shirokë, i cili përfshin: 
   1. Rrjetin e kanalizimeve te ujërave të zeza të zonës turistike të Shirokës, i cili nëpërmjet një stacioni pompimi, që ndodhet ne 
qendër të Shirokës, i dërgon ujërat në impjantin e trajtimit të ujërave të përdorura me vendodhje në hyrje të kësaj zone 
   2. Imjanti i Trajtimit të Ujërave të Përdorura Shirokë, i cili pasi bën trajtimin e këtyre ujërave i shkarkon në liqen, duke 
eliminuar kështu ndotjen e liqenit. 

III - Sistemi i kanalizimeve te ujërave të zeza në Velipojë 
Ky sistem  është në fazen e fundit të punimeve dhe do të funksionojë për largimin e ujërave të ndotura për zonën e Pulaj dhe 
Reçit (zona bregdetare). Me përfundimin e punimeve, ku sipas parashikimeve afati i fundit është mars 2016, ky rrjet do të jetë 
funksional për rreth 15 000 banorë. Sistemi përfshin: 
   1. Ndërtimin e 30100 m tubacion plastik të brinjëzuar për linjën e ujërave të zeza (Ø 250, Ø 315, Ø 400, Ø 500 mm), ku 
parcialisht funksionon me rrjedhje të lirë 
   2. Ndërtimin e 6 stacioneve të pompave, që mundësojnë dërgimin e ujrave të zeza në impiant dhe gjithashtu nga impianti në 
lumin Buna. 
   3. Ndërtimin e impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura, i cili pas trajtimit të këtyre ujërave i shkarkon në lumin Buna 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Rritja e lidhjeve të popullsisë urbane dhe rurale me rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza  
Rritja e përqindjes së popullsisë të lidhur me rrjetin e grumbullimit të ujërave të zeza, i cili është i lidhur me një impiant 
përpunimi. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Mirëmbajtja e vazhdueshme e kanalizimeve të ujërave të ndotura. 
Pastrimi i pusetave, përfshirë edhe riparimin ose zëvendësimin e kapakëve të dëmtuar ose të vjedhur. 
Lidhja e abonentëve (familjarë dhe biznes) me kolektorët e rinj të ndërtuara në Velipojë. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e përqindjes së popullsisë të lidhur me rrjetin kryesor të grumbullimit të ujërave të zeza, i cili në rastin e zonës së 
Shirokës dhe të Velipojës, është i lidhur me një impiant përpunimi të këtyre ujërave të ndotura. 

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

d) Kontributet e mundshme në projekt  
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Drejtoria e shërbimive publike dhe Infrastrukturës 
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Qytet Shkodër 
Njësitë Administrative  

Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Qytet Shkodër 
Abonentët (familjarë dhe biznes) 
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Qytet Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operativ
e 

kapitale 

  0  0  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
 Gjatë gjithë vitit 2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës 
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Nr.12 
Projekti. P4.F5.O1. A1.  
Menaxhimi i sistemit të ujërave të 
shiut 

Llojet e programit : P4.    Shërbimet Publike  
Funksioni F5: Mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut dhe 
mbrojtjen nga Përmbytjet në zonat e banuara 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Rrjeti i kanalizimeve të ujerave të bardha i qytetit të Shkodrës (për mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut) funksionon i 
ndarë nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza. Sistemi kryesor i drenazhimit mbulon rreth 70% të zonave formale te 
qytetit, ndërsa në zonat informale zë një mbulim shumë më të ulët. 
Ky rrjet ka një gjatësi prej rreth 50 km, nga të cilat rreth 37 km përbëhet prej tubacioneve të mbydhur betoni e plastik dhe 
pjesa tjetër janë kanale të hapura: 

 Me tubacion betoni nga Ø 200 ÷ Ø 1500 mm 
 Me seksione katërkëndëshe betoni të mbyllura, të mbuluara me solet beton arme 
 Me seksione katërkëndëshe ose trapezoidale të hapura, të veshura me gurë ose beton 
 Me tuba të brinjëzuar Ø 200 ÷ 400 mm 

Grykëderdhjet e Kanalizime të Ujërave të Bardha (K.U.B) janë kanale të mëdhenj të hapur: 
1. Pjesa veri - lindore e KUB të qytetit ka derdhje në lumin Kir nëpërmjet kanalit të hapur të industrisë (duke filluar 

që nga shinat e trenit, rruga Qafa e Bishtkazit) 
2. Pjesa jug-lindore e KUB te qytetit ka: 

- derdhje në liqenin e Shkodrës nëpërmjet Kanalit të Fermës  
- derdhjë ne lumin Kir  nëpermjet grykëderdhjes së rr.Tepe 

3. Pjesa perëndimore, me derdhje në livade buzë liqenit të Shkodrës nëpërmjet Kanalit të Zooteknikës dhe Kanalit 
të QPU–së, si dhe me derdhje në liqenin e Shkodrës nëpërmjet Kanalit të Austriakut 

4. Pjesa qëndrore me derdhje në liqenin e Shkodrës, nëpërmjet kanalit të Austriakut me një gjatësi prej 450ml, (pas 
Prokurorisë së re – Pazar) 

Sipas planit të punës realizohet pastrimi i këtyre kanaleve te hapur (grykëderdhje). Kanalet duke qënë të hapur, bëhen 
burim i mbledhjes së mbetjeve inerte dhe urbane të hedhura nga njerëz te papërgjegjshëm. Gjithashtu në disa raste, 
kanalet nuk pastrohen pasi nuk ka mundësi hyrjeje, si rezultat i objekteve që janë ndërtuar jashte çdo standarti afër dhe 
mbi kanale.  
Problem në sektorin e KUB janë edhe vjedhjet e herë pas herëshme te gradelave prej gize, duke kaluar kështu edhe 
kapacitetin e zevendësimit të tyre nga UK Shkodër. Si rrjedhojë ka mungesë të gradelave nëpër rrugë, duke sjellë kështu 
mbushjen e KUB me materiale inerte. I. Sin 

ii. Synimi i projektit  

Të rritet cilësia e jetës së qytetarëve.  
Sigurimi i funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha (shiut) në qytet dhe grykëderdhjeve kryesore 
për të evituar problematikat e ndryshme, përshirë edhe uljen e mundësisë së përmbytjeve të qytetit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Mirëmbajtja e vazhdueshme e kanalizimeve të ujërave të bardha. 
Pastrimi i pusetave dhe gradelave shimbajtëse, përfshirë edhe riparimin ose zëvendësimin e kapakëve të dëmtuar ose të 
vjedhur. 
Pastrimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e grykëderdhjeve kryesore të qytetit. 
Evitimi i përmbytjeve të mundshme. 
b) Rezultatet që prisni  
Funksionimi normal i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha (shiut) në qytet dhe grykëderdhjeve kryesore për të evituar 
problematikat e ndryshme. 

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

Drejtoria e sherbimit publike dhe Infrastruktures 
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Qytet Shkodër 
Njësitë Administrative  
Inspektoriati i ndërtimit vendor 

 Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Qytet Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig opera
tive 

kapit
ale 

Fondet për këtë projekt mbulohen nga Sh.a. Ujësjellës Kanalizime 
Qytet Shkodër përgjatë vitit. 0  0  

f) Periudha e zbatimit  
  Gjatë gjithë vitit 2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: 
  Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës 
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Nr.13 
Projekti : P4.F6.O1.A1 
 
Shërbimi Mirembajtjes Varrezave Publike dhe 
të Dëshmorëve. 

Llojet e programit P4 : Shërbimet  Publike  
Funksioni P4.F6.        Ndërtimin, rehabilitimin dhe 
mirëmbajtjen e 
                                       varrezave publike si dhe garantimi i 
shërbimit 
                                       publik të varrimit; 

a) Pëershkrimi i shkurtëri i projektit 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet negative, te dhena per zonen) 

Shërbimi i mirëmbajtjes së Varrezave Publike në  qytet . 
Ky  shërbim kryhet me sipërmarrje private me kontratë 5-vjeçare e lidhur me date  01.07.2013. Shërbimet që ofrohen janë:  

 Pastrim parcelash dhe rrugësh të mbrendëshme ndërmjet parcelave me sipërfaqe 52.312 m2 
 Mbjedhje druresh dekorativ 41 copë. 
 Mbjedhje në parcela 250  m2 . 
 Gjithashtu kryhet dhe shërbimi i rojes për varrezat publike dhe ato të dëshmorve. 

Problemet  kryesore  që paraqiten. 
 Nuk administrohen sipas rregullores së funksionimit, pasi nuk ka rrethim  të plotë. 
 Ka lëvizje mjetesh dhe këmbësorësh të pa kontrolluar. 
 Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave në Njësitë administrative. 
 Në pjesën më të madhe të njësive, shërbimi i mirëmbajtjes  së varrezave bëhet nga vetë banorët e fshatit apo nga 

institucione fetare. Por ka dhe njësi që i kanë mirëmbajtur me punonjesit e vete te sherbimeve. 
Problemet kryesore qe paraqiten. 
Nuk administrohen njëlloj për nga standarti meqenëse ka shumë aktor që kryejnë  këte shërbim  
- Ka raste dhe të  problemeve sociale për varre. 
- Mungesa e një rregullore  funksionimi  krijon shumë probleme. 

ii. Synimi i projektit (me një fjali çfarë do të zgjidhni për ate qe eshte problemi kryesor, perfitimi i grupit te synuar) 

Të rritet cilësia e ofrimit të shërbimit të varrezave 
 Rritja e performancës së shërbimit të mirëmbajtjes sipas rregullores së funksionimit.  
 Shërbim dhe komunikim normal  me qytetarët    
 Të qenurit të gatshëm në çdo moment për kryerje të shërbimit funeral. 
 Rregullimin e marrëdhenie  të çdo veprimtarie  mbrenda ambienteve te varrezave. 
 Ruajtja dhe administrimi këtyre ambienteve  sipas  ligjit . 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Pëer shërbimin në Qytet. 
 Përmisimi i rregullores së shërbimeve në këto ambiente sipas ligjshmërise . 
 Rritja e kërkesës së  llogarisë  për monitorimin e kryerjes sëe ketij shërbimi nga bashkepunimi  i ngushte  i  

supervizorve dhe qytetarve. 
 Monitorimi do kryhet nga  supervizori. Supervizori  është në strukturen e drejtorisë së shërbimit dhe 

infrastruktures me kohe të plotë. Krahas supervizorit ky shërbim do të monitorohet edhe  nga  specialistet e 
drejtorisë së shërbimit dhe infrastrukturës. Këto  janë pjesë e kontrollit të zbatimit të kontratës, ndjekjes së 
grafikeve të kryerjes së shërbimit sipas proceseve dhe në fund të çdo muaji, pergjegjës pëer raportim mujor të 
volumeve të punës për likuidim. 

2. Për shërbimin në Njësitë administrative. 
Vazhdimi i mirembajtjes se varrezave nga vete njesite aty ku jane mbajtur deri tani , me  sherbime te pastrimit  nga shkurret , 
barishtet , kositje bari , lyerje , sistemim varrezash , rrethime me tel gabion etjer. 
Hartimi i rregullores per te gjitha varrezat e fshatrave  per funksionimin dhe administrimin  e tyre. 
Monitorimi  i tyre. 

3. Investimi në varrezat e qytetit  
 Ndërhyrje me investim për të rrethuar komplet ambientin e varrezave, kërkese kjo sipas legjislacionit në fuqi  
 Ndërhyrje me investim për shpronësim toke  për hapjen e një rruge të re të kalimit të mjeteve duke e spostuar 

nga territori i varrezave jashtë saj.  
 Vendosja e tabelavete lajmërime funerale neper pikat kryesore te qytetit 

b) Rezultatet që prisni  
Për  qytetin. 

 Administrim sipas standarteve duke realizuar rrethimin e territorit.  
 Spostimi i rrugës së kalimit të mjeteve të fshatrave  përreth nga mbrenda varrezave jashtë tyre. 
 Funksionim sipas rregullores me orare të përcaktuara. 
 Plotësimi i parcelave të reja me bordure të gjelberata, 250 ml 
 Mbjedhja e  41 pemëve dekorative 
 Gadishmëeria për të shërbyer në çdo moment për kryerje të shërbimit funeral 
 Organizim i ambienteve të varrezave sipas standarteve dhe rregullores . 
 Vendosja e gjashtë tabelave të lajmerimeve funerale nëper qytet. 

 
Për njësitë administrative. 
 
Vazhdimsinë e kryerjes së këtij shërbimi nga njësitë.  
Standartizim në funksionim sipas  rregullores  së shërbimit të varrezave. 
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c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Operatori që kryen këte shërbim për qytetin. 
Njësite administrative që kryejnë këtë shërbim. 
Monitoruesit  . 

 Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura  
  
Shpenzimet sipas aktiviteteve  

Totali(ooo/lek Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative Kapitale 

A1 Kontrata ekzistuese Shkodër 7 206  7 206  

A2 
Dajci 604  604 

 Ana Malit 280 280 

A3 A.3.1 Për shpronësim 644   
 
 
 
 

644 

A.3.2 Për  rrugën e re të fshatit 1 372 
 1 372 

A.3.3 Për rrethim 1 011 
 

1 011 
 

A.3.4 Tabelat e lajmerimeve funerale 180 180 
 

 TOTALI 11 297  8 090 3 207 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon 
Gjatë gjithe  vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Sherbimet  Publike 
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Nr.14 
Projekti : P4.F7.O1.A1   
 
Dekorimi i mjediseve publike 

Llojet e programit : P4.        Shërbimet  Publike  
 
Funksioni : P4. F7                 Shërbimi i dekorit publik 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Dekori i mjediseve publike dhe mirëmbajtja e sinjalistikës realizohet nga Buxheti i Bashkisë, me mjetet logjistike e fuqinë 
punëtore të Drejtorisë së Shërbimit dhe Infrastrukturës. Në strukturën e Drejtorisë janë një specialist për dekorin e një specialist 
për sinjalistikën që punojnë me kohë të plotë për realizimin e shërbimit dhe specialistat e ndriçimit që punojnë me kohë të 
pjesshme për dekorin në rastet e festave. Gjithashtu me kohë të pjesshme për dekorimin e mjediseve vihen në dispozicion 
edhe 2 autovinçat e ndriçimit në varësi te Drejtorisë së Shërbimit dhe Infrastrukturës. 
Puna që kryeht: 
Ky shërbim realizohet kryesisht për dekorimin e qytetit për festat e fund vitit, në rastet e festave të tjera zyrtare si dhe aktivitete 
të ndryshme të Bashkise gjatë vitit. Sipërfaqja e shesheve dhe e rrugëve të dekoruara në territorin e Bashkisë së Shkodrës 
është rritur progresivisht nga viti në vit. Pjesa më e madhe e dekorit realizohet me elementë të investuar në vite, të cilët ruhen 
dhe mirëmbahen nga punonjësit e sektorit. Çdo vit programohen fonde modeste me të cilat realizohet blerja e elementëve të 
rinj për dekorimin e shesheve kryesore dhe akset kryesore në qendër të qytetit. 
Problemet e paraqituara 
 Në konteksin e ri territorial te Bashkise Shkodër, lind nevoja për  shtrirjen e këtij shërbimi në të gjitha njësite administrative të 
bashkisë si dhe rritja e cilesisë së dekorit urban në të gjitha qendrat dhe sheshet urbane . 

ii. Synimi i projektit  

Të përmirësohet cilësia e jetës së qytetarëve 
Përmirësimi i dekorit urban në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës. 
Përmirësimi i dekorit për aktivitete dhe krijimi i një atmosfere të gëzueshme gjatë festimeve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
I.Dekorimi i mjediseve publike 
Për vitin 2016 janë parashikuar shpenzimet sipas preventivave për dekorin e mjediseve publike për festat e fund vitit, festat e 
tjera zyrtare si dhe aktivitetet e ndryshme të Bashkisë gjatë vitit. 
1. Blerje aksesor dekori për festat e fund vitit:  

 blerja e aksesorëve shtesë, të cilët do të vendosen në sheshe e rrugë kryesore të Bashkisë. Pjesa tjetër e 
dekorit do të realizohet me rreth 350 aksesor të blerë në vitet e kaluara, të cilët ruhen e mirëmbahen nga 
punonjësit e sektorit. 

2. Blerje materiale të ndryshme për dekorin: 
 Këtu përfshihen materialet e domosdorshme për riparimet e mundshme dhe montimin e aksesorëve të 

dekorit. Në zërat kryesore të shpenzimeve përfshihen: 
 Kordon ndriçues dekorative (Ø 12 mm) gjithsej 1000 ml; 
 Tel percjelles energjie elektrike  me dimension 2x1.5 mm gjithsej 1000 ml; 
 Lidhëse kabllosh plastike gjithsej 50 kuti; 
 Pistole saldimi plastik gjithsej 2 copë  dhe elektroda saldimi plastike gjithsej 500 copë; 

3. Blerje flamuj për dekorin e institucioneve administrative në të gjithë territorin si dhe në sheshe dhe rrugë kryesore. 
b) Rezultatet që prisni  

 
- Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët kryesore në zonat urbane; 
- Krijimi i dekorit festiv me rastin e festave zyrtare dhe të fundvitit; 

c) Aktorët e mundshëm  
 Drejtoria e Shërbimeve publike dhe infrastrukturës 
 Drejtoria juridike 
 Njësia e prokurimit 
 Administratorët e NjA 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 
kontribojë për këtë projekt, financiarisht etj.)  
Bashkia e Shkodrës 
Donatoret ; 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
 
Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Blerje aksesor dekori për festat e fund vitit 600  800  
A.2 Blerje materiale të ndryshme për dekorin 400  400  
A.3 Blerje flamuj  121  121  

 Shuma 1 121  1 121  

f) Periudha e zbatimit  
   Gjatë gjithë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe  Infrastrukturës 
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Nr.15 
Projekti : P4.F8.O1.A1  
Mirëmbajtja e Sistemit te Ndriçimit Publik të qytetit 
dhe  njësive administrative  

Llojet e programit: P4. Shërbimet  Publike  
 
Funksioni: F8 Ndriçimi i mjediseve publike 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

 Shërbimi i ndriçimit publik të qytetit. 
 
 Ndriçimi publik në Nj.A. Qytet, përfshin rrjetin e ndriçimit të shpërndarë si më poshtë: 

 ndriçimi i rrugëve kryesore dhe dytësore 
 ndriçimi i shesheve  
 ndriçimi i parqeve dhe lulishteve 

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve arrin afërsisht në 1’200’000 m2, nga të cilat 1’080’000 m2 janë të ndriçuara.  
Sipërfaqet e lulishteve dhe brezit të gjelbërt zënë një hapësirë mbi 66’000 m2, nga të cilat 34’581 m2 janë të ndriçuara. 
Ndriçimi relizohet në një mesatare vjetore 10.5 orë në ditë gjate gjithe vitit. 
Asetet në dispozicion të shërbimit të ndriçimit publik për qytetin janë: 

 Numri i pikave të furnizimit të energjisë  
(kabinave elektrike) që kanë kontratë                                        205  copë 

 Numri i ndriçuesve të  instaluar                                               4 200  copë 
Në territorin urban të qytetit ka 3 lloje shtyllash:  

 dekorative: të cilat gjenden në zonat pedonale dhe disa nga parqet e qytetit; 
 çeliku: pothuajse të gjitha të zinkuara, përbëjnë pjesën dominuese të shtyllave që shërbejnë për ndriçimin e qytetit; 
 betoni: shtyllat i përkasin OSHEE, por ndriçuesit janë të Bashkisë.  
 

Shërbimi për mirëmbajtjen e rrjetit administrohet nga Drejtoria e Sherbimit dhe Infrastruktures. Sektori i mirëmbajtjes 
së shërbimit të ndriçimit të qytetit përbëhet nga:  
Përgjegjës sektori, një ekonomiste, 4 elektriçistë, 2 shoferë manovrator vinçi me kosh. Që nga viti 2005 me gjithë 
rritjen e ngarkesës për punonjësit e shërbimit, janë shtuar vetëm me 2 elektriçistë dhe një ekonomiste, gjë që tregon 
nevojën për fuqizimin e kësaj stukture.  
Automjetet me të cilën kryhet shërbimi i ndriçimit dhe dekorit janë 2 autovinca njëri prej të cilëve është blerë në 
gjysmën e dytë të vitit 2015. 
Mirëmbajtja realizohet me të ardhurat e Bashkisë, që mbulojnë: shpenzimet për blerje materiale të ndryshme për 
mirëmbajtjen e rrjetit elektrik të cilat planifikohen çdo vit në bazë të preventivave dhe miratohen në buxhetin e 
Bashkisë. Këto materiale magazinohen dhe tërhiqen nga punonjësit e shërbimit të ndriçimit sipas nevojave gjatë 
gjithë vitit. 
 
Në njësitë e tjera administrative situata e ndriçimit është si më poshtë: 

 Nj.A. Rrethina: Në Dobraç, s’ka kontratë te lidhur me OSHEE dhe janë te instaluar 34 ndriçues ndër të cilët 24 në 
gjendje pune, kurse pjesa tjetër është jashtë funskionit për mangësi teknike. Në Grudë të Re ka 12 ndriçues, por pa 
kontratë. Lagjja Vinotekë ka 8 ndriçues pa kontratë. 

 Nj.A. Bërdicë: Në Trush hyrja për në qendër të fshatit ka 25 shtylla, nga të cilat 12 janë jashtë funksionit. Në Bërdicë 
e Sipërme ka 13 shtylla, dhe në  Beltojë 5 shtylla, pa kontratë.  

 Nj.A. Gur i Zi: Ndriçimi në Gur të Zi eshte i rregulluar me kontratë por ka 5 ndiçues me defekt. Në Vukatanë 
gjithashtu ka kontratë dhe rrjeti paraqitet në gjendje të mirë. Në Juban ka kontratë ndërsa në Kuç rrjeti i ndriçimit 
është funksional, por është ndërprerë furnizimi me energjie për mungesë kontrate.  

 Nj.A. Postribë: Në Mes rrjeti elektrik është jashtë funksionit pasi nuk ka kabëll furnizimi dhe nuk ka kontratë me 
OSHEE.  

 Nj.A. Dajç: Në qendren e Dajçit ka 18 ndriçues, nga te cilët 5 janë jashtë funksionit dhe kanë nevojë për riparim. Në 
Samrish te Ri ka një linjë me 5 ndriçues, e cila nuk funksionon për arsye teknike. Në Mushan ka 11 ndriçues, nga të 
cilët 2 kanë nevoje për riparim  

 Nj.A. Velipojë: Në plazhin Velipojë ka 2 linja ndriçimi të cilat janë në funksion te pjesshëm, kurse rruga e Vilunit nuk 
ka kontratë dhe është jashtë funksionit 

 
Problemet e paraqituara 

 Vjedhja e kallbove të ndriçimit dhe kuadër komandimi 
Nr. Emërtimi Njësia Sasia 

1  Kabëll 4x10 Unaza Perëndimore ml 3000 

2  Kabëll 4x10 Rruga e Kalasë ml 400 

3  Rruga “Besnik Ceka” (4x10) ml 400 

4  Blv. “Marin Beçikemi” (4x10) ml 400 

5  Rruga “Tepe” (4x10) ml 200 

6  Kuadër komandimi në kabina të ndryshme copë 5 
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 Dëmtimi i shtyllave të ndriçimit dekorativ. Në qytetin e Shkodrës janë të instaluar gjithsej 117 ndriçues 

dekorativ, nga të cilat një pjesë janë dëmtuar kryesisht nga aksidentet rrugore si më poshtë: 
Nr. Emërtimi Njësia Sasia 

1 Pedonale “13 Dhjetori – 28 Nëntori” copë 3 

2 Pedonale “K. Idromeno” (para xhamisë) copë 2 

3 Rruga “Jeronim De Rada” (para Institutit) copë 1 

4 Pedonale “Gjuhadol” copë 10 

 
 

 Zëvendësim  ndriçuesish të dalë jashtë përdorimit dhe të thyer 
Nr. Rruga / Aksi Njësia Sasia 

1 Bahçallek-Sheshi Balshaj copë 10 

2 Sheshi Balshaj – Shkolla Pyjore copë 11 

3 Rruga “Europa” copë 3 

4 Rruga Bujar Bishanaku copë 6 

5 Unaza Perëndimore cope 15 

6 Bulevardi Skenderbeg copë 5 

 
 Me rritjen nga viti në vit të sipërfaqeve të ndriçuara ka qenë i pa përballueshëm realizimi i mirëmbajtjes së ndriçimit 

dhe dekorit. Me blerjen e autovinçit të ri  dhe vënien në funksion të tij në 4-mujorin e fundit  te vitit qe shkoi, situata 
është përmirësuar. 

 Shtimi i mjeteve kërkon  rritjen e kapaciteteve me punonjës shtesë (manovrator dhe elektriçist) për riparimin e 
defekteve. 

 Veglat e punës ekzistuese janë të konsumuara dhe nuk i përgjigjen kushteve dhe sigurimit teknik. Nga kontrolli i 
Inspektoriatit Qendror Teknik është mbajtur nje proçesverbal, ku është konstatuar që punonjësit e ndriçimit rrugor 
janë pa komplete të sigurimit teknik dhe është lënë detyrë paisja e tyre me këto komplete. Këto komplete përmbajnë 
(galoshe dieletrike, doreza elektrike për tension të ulët, tregues tensioni deri 1000 V, tokëzues portativ, vegla pune 
me doreza të izoluara, rrip sigurimi për montatorët, kambaleca për ngjitje në shtyllë. etj) 

 
Monitorimi: 
Monitorimi i shërbimit realizohet nëpërmjet Drejtorisë së Shërbimeve Publike e të Infrastrukturës. Evidentimi i defekteve dhe 
raportimi i tyre pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës bëhet nga njësite administrative dhe punonjësit e 
ndriçimit publik sipas njësive që ata mbulojnë. Gjithashtu formë tjetër është informimi nga komuniniteti nëpërmjet shkresave 
apo njoftimeve të ndryshme pranë zyrave të informimit për publikun në çdo Njësi Administrative.   
  

I. Shpenzimet për pagesat e ndriçimit rrugor për qytetin dhe njësitë administrative 
 
Për sektorin e ndriçimit rrugor janë aktualisht 205 kontrata aktive me rreth 4200 ndriçues në qytet dhe 8 kontrata në 
njësitë e reja adminitrative. Në fillim të vitit në buxhet  parashikohen shuma për  pagesën e energjisë elektrike në bazë 
të fuqisë së instaluar. OSHEE faturon çdo muaj  205 kontratat e furnizimit me energji. Për çdo problem  në lidhje me 
faturimin bëhet verifikimi në terren. Për leximet që kontestohen, mbahet proçes-verbali përkatës dhe pastaj ndiqet në 
rruge administrative dhe gjyqësore. Një herë në vit bëhet akt-rakordimi me OSHEE për të gjitha kontratat e ndriçimit 
rrugor. Plani i parashikuar për vitin 2015 për pagesën e energjisë së ndricimit rrugor  është 36,000,000 lek, ndërsa 
konsumi i energjisë elektrike për qytetin deri në nëntor te vitit 2015 është 2,081,792 këh dhe 34,974,100 lek. Për vitin 
2015 janë likujduar të gjitha faturat përveç disa që i kemi kontestuar në rrugë adminsitrative për faturime të parregullta 
me vlerë prej  861,472.8 lek. 
 
Në njësitë e tjera administrative situata e pagesës së ndriçimit  për vitin 2015 është si më poshtë: 
 

 Nj.A. Rrethina: Nuk ka realizuar asnje pagese pasi nuk ka kontrata per 3 linjat e ndriçimi 
 Nj.A. Bërdicë: Pagesat e ndriçimit publik deri në nëntor  janë 168,489 lekë 
 Nj.A. Gur i Zi: Pagesat e ndriçimit publik deri në nëntor  janë 272,219 lekë 
 Nj.A. Dajç: Pagesat e ndriçimit publik deri në nëntor  janë 425,950 lekë 
 Nj.A. Velipojë: Pagesat e ndriçimit publik deri në nëntor  janë 604,795 lekë 

 
Problemet e paraqituara 
 

 Faturimet e parregullta ku përfshihen: mbi faturime, lexim jashtë kushteve teknike, 
 Përfshirja e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televizive në faturat e energjisë elektrike deri në maj 

2015. Kjo tarife nuk është paguar asnjëherë nga ana jonë megjithese është faturuar rregullisht. Për heqjen e kësaj 
tarife jemi në proçes gjyqësor me OSHEE.  
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ii. Synimi i projektit  

Mbajtjen në efiçiencë të rrjetit të ndriçimit publik  dhe menaxhimin me efektivitet  si dhe pagesën për energjinë e shpenzuar nga 
rrjeti i ndriçimit publik. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 
1. Shpenzimet për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik të ndriçimit publik janë parashikuar në bazë të preventivave të hartuar  

për ndërhyrje rehabilituese dhe riparimin e defekteve në të gjitha rrugët, sheshet, blloqet e banimit dhe lulishtet. 
Parashikimi për bazën materiale për mirëmbajtje është bërë duke u bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara, ndërhyrjet 
rehabilituese për ndriçues të dalë jashtë përdorimi, zëvendësimi i kabllove të vjedhuara  në vitet e fundit, amortizimi i 
ndriçuesve nga orët e punës që kanë  5 vjet garanci , pjesa me e madhe e tyre e kanë kaluar këtë periudhe.  
1.1 Materiale për ndërhyrje rehabilituese. Këtu përfshihen zëvendësimi i  kallbove të vjedhuara në vitet e fundit në rrugët: 

Unaza Perëndimore 2000 ml, Rruga e Kalasë 400ml, Rruga Besnik Ceka 400ml,  Rruga Marin Beçikemi 400ml dhe 
Rruga Tepe 200ml me dimension 4x10 mmZëvendësimi i kuadrove të komandimit të dëmtuara (5 copë)Zëvendësimi 
ndriçuesish të dalë jashtë përdorimi dhe të thyer në rrugët: Bahçallek-Sheshi Balshaj 10 copë, Sheshi Balshaj-
Shkolla Pyjore 11 copë, Rruga Europa 3 copë, Rruga Bujar Bishanaku 6 copë, Bulevardi Skenderbeg 5 copë dhe 
Unaza Perëndimore 15 copë dhe 30 copë krah ndriçuesish 

1.2 Materiale për mirëmbajtje e rrjetit të ndriçimit publik gjatë vitit 
Këtu përfshihen shpenzimet për materiale e domosdorshme për riparimin e difekteve të mundshme të ndriçuesve. Në 
zërat kryesore të shpenzimeve përfshihen:  

 Automat të madhësive të ndryshme 10 A deri 63 A gjithsej 520 copë. Këto automate do i përdorim për 
riparim e difekteve gjatë viti si dhe për dekorimin e qytetit me rastin e festave të fund vitit , ku çdo ndriçues 
kërkon një automat të veçantë, 

 Drosel ndriçuesi 250 Ë, 150 Ë dhe neon 36 Ë gjithsej 1040 copë 
 Kabëll elektrik të madhësive 2x2.5, 2x4, 2x6, 3x6,4x4,4x6, 2x6 koksial mm2 gjithsej 4300 m për eliminimin 

e difekteve nga dëmtimet gjatë viti 
 Lëshues të kapacitetit 25 A deri 40A gjithsej 350 copë. 
 Llampa SAP 150 Ë gjithsej 900 copë dhe 250 Ë gjithsej 130 copë 
 Llampa 70 ë gjithsej 130 copë 
 Llampa fuoriesçente 22 Ë  gjithsej 400 copë 
 Rele krepuskolare modulare 16/30 gjithsej 100 copë 
 Rele krepuskolare për shtyllë 12/25 gjithsej 100 copë 
 Portollampa për llampa SAP 150 ë gjithsej 100 copë 
 Portollampa porcelani për llampa elektronike 22 ë gjithsej 250 copë 
 Kaseta metalike 40x50 gjithsej 13 copë 

 
Evidentimi i difekteve bëhet nga specialistat e punonjësit e sektorit të ndriçimit publik, nga punonjësit e njësive adminsitrative 
dhe kërkesat e qytetarëve. 
 
2. Shpenzimet për pagesat e faturave të ndriçimit publik parashikohen: 

2.1 Pagesa për konsumin e energjise elektrike për 205 kontratat në qytet. Rritja e shpenzimeve vjen si rezultat i 
investimeve të reja gjatë vitit 2015: si Unaza Lindore e Qytetit , rruga e Shirokës,  rruga Gjovalin Gjadri dhe 15 rrugët 
dytësore. 

2.2 Pagesat për konsumin e energjisë elektrike për kontratat e reja që do hapen pas realizimit të investimeve në vitin 
2016  

2.3 Pagesat për konsumin e energjise elektrike për kontratat ekzistuese, dhe kontratat për investimet e reja gjate vitit 
2016 në njësite e reja adminsitrative 

2.4 Pagese tarife pranë OSHEE për hapjen e 7 kontratave të reja në njësite administrative ku ka rrjete te ndricimit rrugor 
dhe kontratave të reja të ndriçimit rrugor sipas fuqisë së instaluar për investimet që do të realizohen gjatë vitit  

2.5 Për pagesën e ekspertit në rast të kundërshtimit të faturave të energjisë të ndriçimit rrugor në rrugë gjyqësore  
Monitorimi  
Funksionimi i sistemit të kontrollit të rrjetit të ndriçimit publik dhe evidentimi i difekteve nëpërmjet  punonjësve të sektorit të 
ndriçimi publik, njësive adminitrative dhe komunitetit 
Verifikimi në terren i kontratave të ndriçimit rrugor për faturat e kontestueshme 
Ndekja e proçedurave administrative dhe gjyqësore 
Ndekja e proçedurave për lidhjen e kontratave të reja nga specialisti përkatës 
 
3. Blerje komplet veglash dhe komplete të sigurimit teknik 
Veglat e punës ekzistuese janë të konsumuara dhe nuk i përgjigjen kushteve teknike dhe sigurimit teknik. Do të parashikohen 
blerjet si më poshtë: set pincash, set kaçavidash, trakide, dandic, etj. Kompletet e sigurimit teknik përmbajnë (galoshe 
dieletrike, doreza elektrike për tension të ulët, tregues tensioni deri 1000 V, tokëzues portativ, vegla pune me doreza të 
izoluara, rrip sigurimi për montatorët, kambaleca për ngjitje në shtyllë. etj) 
 
4.  Pjesë këmbimi për 2 autovinçat  
Në funksion të mirëmbajtjes së ndriçimit dhe dekorit janë 2 autovinçat tip 

4.1 IVECO   
4.2 NISSAN ,  

për të cilët parashikojmë këto shpenzime për pjesë këmbimi. Në zërat kryesor mund të përmendim: pjesë këmbimi si ndërrim 
filtra vaj, ajri, nafte, ndërrim vaj motorri, ndërrim goma, ndërrim vaj hidraulik si dhe riparime të ndryshme të paparashikueshme 
që mund të ketë gjatë vitit. Për secilin nga këto autovinça është hartuar preventivi përkatës i pjesëve të këmbimit  
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5. Mirëmbajtje për 2 autovinçat 
Në funksion të mirëmbajtjes së ndriçimit dhe dekorit janë 2 autovinçat tip  

5.1 IVECO, në zërat kryesor mund të përmendim: mirëmbajtje të zakoshme si ndërrim filtra vaj, ajri, nafte, ndërrim vaj 
motorri, ndërrim goma, riparim hidraulik i vinçit, riparim pompe nafte, saldimi i koshit si dhe riparime të ndryshme të 
paparashikueshme që mund të ketë gjatë vitit.  

5.2 Për autovinçin NISSAN i cili është blerë në vitin 2015 janë parashikuar me pak shpenzime për mirëmbajtje  
Për secilin nga këto autovinça është hartuar preventivi përkatës i shërbimeve. Për autovinçin IVECO është parashikuar më 
shumë shpenzime për mirëmbajtje pasi është më i vjetër. 
6. Shpenzime për karburant për 2 autovinçat. 
Në bazë të normativave të llogarituara parashikohen që për secilin mjet konsumi të jetë 3960 litra në vit me një mesatare prej 
330 litra në muaj për secilin mjet. Për të dytë autovinçat parashikohen 7 920 litra në vit. 

6.1 IVECO 3960 litra 
6.2 NISSAN 3960 litra 

7. Pagesa për dokumentacionin e mjeteve (2 autovinçat) 
 Për secilin mjet parashikojmë shumën që na nevojitet  për pagesën e siguracionit, taksave dhe kolaudimit 
7.1 Siguracion IVECO  
7.2 Siguracion NISSAN 

 
8.  Investime 
Investimet në ndriçimin e rrugëve dytësore.   
Me ketë investim do te realizohet ndriçimi publik me vendosjen e 132 ndriçuesve në rrugë të ndryshme sipas prioriteteve në 
qytet dhe në njësitë administrative. Ndriçimi do të realizohet duke shfrytëzuar aty ku është e mundur shtyllat ekzistuese dhe 
linjat ekzistuese, gjë që ul kostot.  
 
b) Rezultatet që prisni  

Rezultatet për qytetin: 
Mirembajtja e  gjithë rrjeti i ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë 
Rehabilitimi i  3400 ml ndriçim publik qe do te vene ne eficence 136 ndricues 
Zevendesimi i  50 ndriçuesve  të dalë jashtë përdorimit  
Realizimi i  lidhjes se 20 kontratave të reja në qytet  
Realizimi i pageses  për konsumin e pritshëm të energjisë elektrike për rreth 2,620,000 këh në vit 
Realizimi i ndriçimit publik në 2500 ml rrugë dytësore 
Rehabilitimi i 8 linja ekzistuese për njësitë  administrative qe do te vene ne funksionim 93 ndriçues 
 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme 

në projekt (kush do të 
kontribojë për këtë projekt, 
financiarisht etj.) 

Punonjësit e sektorit të ndriçimit  
Banorët e qytetit dhe njësive të reja administrative 

 Bashkia e Shkodrës 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Renditja e aktiviteteve me kostot  perkatese sipas pershkrimit tek aktivitetet me lart. 

Totali 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga
, sig 

oper
ative 

kapit
ale 

A.1 Ndërhyrje rehabilituese dhe mirëmbajtje 12 
500  

12 
500  

A.2 Pagesa e konsumit të ndriçimit 43 
750    

2 

A.2.1 
Pagesa e konsumit të ndriçimit publik 
(ekzistues +zgjerim) sipas faturimit OSHEE 
Nj.A. Shkodër 

  40 
000 

 

A.2.2 
Pagesa e konsumit te ndricimit  publik 
(ekzistues +zgjerim) sipas faturimit OSHEE  
në 5 Njësitë administrative 

  3 
000 

 

A.2.3 Kosto për lidhje kontrate me OSHEE qytet 
e njësite e tjera 

  600  

A.2.4 Shërbim eksperti për proçese gjyqësore   150  

A.3 Blerje komplet veglash dhe komplete të 
sigurimit teknik 330  330  

A.4 Pjesë këmbimi 323    

4 
A.4.1 Pjesë këmbimi për autovinçin IVECO   231  
A.4.2 Pjesë këmbimi për autovinçin NISSAN   92  

A.5 Mirëmbajtje 87    
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5 
A.5.1 Mirëmbajtje për autovinçin IVECO   77  
A.5.2 Mirëmbajtje për autovinçin NISSAN   10  

A.6 Shpenzime për karburant 1 
348    

 A.6.1 Shpenzime për karburant për autovinçin IVECO   674  

 A.6.2 Shpenzime për karburant për autovinçin NISSAN   674  
A.7 Pagesa për dokumentacionin 200    

7 
A.7.1 Pagesa për taksa,siguracion e kolaudim për autovinçin 

IVECO   100  

A.7.2 Pagesa për taksa, siguracion e kolaudim për autovinçin 
NISSAN   100  

A.8 Investime  6 
550    

8 

A.8.1 Investime rrugë dytësore    
6 

000 
A.8.2 Studim projektim     300 

A.8.3 Mbikëqyrje kolaudim     250 

 Shuma 65 
088  

58 
538 

6 
550 

f) Periudha e zbatimit  
   Gjatë gjithë vitit 2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
    Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës 
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Nr.16 

Projekti: P4.F9.O1.A1 
 
Shpenzime per pagat dhe sigurime shoqerore per 
punonjesit e Sherbimeve Publike 
 

Llojet e programit: P4   Shërbimet publike 
 
Funksioni : P4.F9 : Shërbime publike vendore në NJ.A. 
 

e) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

 Paga dhe shtesat mbi paga për 77 punonjeës mbështetes shërbimi, mirëmbajtje, pastrim, heqje mbeturina urbane, roje 
Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli, do të bazohet 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 do 
bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1619, datë 02.07.2008, “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive te qeverisjes 
vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve te pagave te punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, ndryshuar me V.K.M Nr.518, 
datë 16.08.2012, ndryshuar me VKM Nr. 586, date 17.07.2013. 
 Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetesore 
Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetesore 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”. 
 Kompensim për kryefamiljarët me ngarkesë me më shumë se tre persona në ngarkim 
Sipas VKM Nr. 499, dt 13.08.1998, VKM. Nr. 683 dt 28.10.1988 dhe udhëzimit të M.P.Ç.Sociale, nr 3311, dt 24. 12. 1998, të punësuarit në 
sektorin buxhetor përfitojnë shpërblim sipas rastit  
 

ii. Synimi i projektit 

Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqerore dhe shëndetësore të punonjësve të shërbimeve publike 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Sigurimi i shpenzimeve  
1. Paga,  
2. Sigurime shoqërore dhe shëndetësore për adminsitratën vendore 
3. Kompensime  

b) Rezultatete pritshme 

Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të administratës vendore në mbështetje të 
përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë. 

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

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 
Drejtoria e Financës 

 

 Bashkia  Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimet për cdo aktivitet 

Total 
 (000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative transferta 

A.1 Paga dhe shtesat mbi paga 24 363 24 363   

A.2 Kontributi për sigurime shoqërore dhe 
shëndetesore  3 875 3 875   

A.3 
Kompensime për kryefamiljarë me ngarkesë 
më shumë se 3 fëmij 360  

 
360 

 
TOTALI 
 

28 598 28 238 
 

360 

f) Periudha e zbatimit 
 
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
Drejtoria e Financës 
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Nr 1 
Projekti: P5.F1.O1.A1   
Mobiliteti   dhe Shërbimi i Transportit 
Urban 

Llojet e programit: P5. Transporti publik dhe lëvizshmëria 
 
Funksioni: F1.               Transportin publik vendor  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
 

a. Mobiliteti  
Në kuadër të mobilitetit të qëndrueshëm urban, dhe një trafiku më të sigurtë, si dhe nxitjen e përdorimit të biçikletave, Bashkia 
e Shkodrës përballet me disa sfida: 

 Shtimi i qarkullimit të automjeteve, i cili shpeshherë paraqet raste të drejtuesve te mjeteve të pandërgjegjshëm, të 
cilët kalojnë kufijtë e shpejtesisë së lejuar. 

 Mungesa e një plani studimor për trafikun, lëvizshmerine dhe sinjalistikën, në kushtet e ndryshimeve dinamike te 
infrasktures ne qytet. 

 Shërbimi i sinjalistikës përbën sinjalistikën horizontale dhe vertikale. Për sinjalistikën horizontale realizohet vijëzimi i 
rrugëve kryesore të qytetit, vijëzimi i parkingjeve, korsitë e biçikletave dhe vijëzimet e këmbësorëve në degëzimet 
kryesore, në afërsi të shkollave dhe në rrugët me densitet të madh popullsie. Gjatë këtij viti janë vijëzuar rreth 16,000 
ml rrugë. Ky shërbim realizohet me një makinë vijëzimi me kapacitet 40 litra, e cila është tejet e amortizuar.  
Për sinjalistikën vertikale në gjithë qytetin janë rreth 1000 tabela të llojeve të ndryshme. Çdo vit me buxhetin e 
Bashkisë realizohet blerja e materialeve   (tuba dhe tabela) sipas nevojave për zëvëndësimin e tabelave të dëmtuara, 
si dhe përmirësimin e sinjalistikës. Ndryshimet për përmirësimin e sinjalistikës bëhen sipas vendimeve të Këshillit të 
Bashkisë, urdhërave të Kryetarit të Bashkisë, konsultimet dhe sugjerimet me specialistët e policisë. 

 
Problemet e paraqituara 

 Mungesa e sigurisë  për shkak të drejtuesve te mjeteve të papërgjegjshëm në pika të caktuara.  
 Konflikti këmbësor – përdorues automjeti, per shkak të investimit të bërë së fundmi nga ana e Bashkisë me bump-et 

(policët e shtrirë). (Ndërkohë që përdoruesit e automjeteve janë ankuar mbi vendosjen e bumpeve, shumë qytetarë, 
drejtues shkollash, përfaqësues komunitetesh kanë paraqitur kërkesa për vendosjen e tyre, pasi ngadalëson 
automjetet, si dhe krijon mundësi për një kalim të sigurtë në vijat e bardha).  

 Përmirësimi i mëtejshëm i infrastrukturës për lëvizjen me biçikleta si dhe promovimi i pedalimit.  
 Përdorimi i mjeteve të transportit publik nuk ka qenë në nivelin optimal. Për rrjedhojë, përdorimi i automjete personale 

nuk ka pësuar rënie. 
 Nevoja për rishikimin e planit të sinjalistikës 
 Dëmtimet e qëllimshme të sinjalistikës dhe vjedhja e tyre 
 Nevoja për një mjet të ri përshtatshëm për vijëzimin e rrugëve                                                                                                                                                          

Në njësitë e reja administrative ka mungesë të theksuar të sinjalistikës horizontale e vertikale 
 

b. Transporti Urban 
Ky shërbim paraqitet me 5 linja te miratuara, nga të cilat në funksion janë linjat urbane:  
Linja 1 (Bahçallek – Fermentim) dhe Linja 2 (Qendër –Shirokë – Zogaj).   
Ndërkohë, Linja 3 (Stacioni i Trenit – Kiras),  Linja 4 (Unaza) dhe Linja 5 (Rus i Madh – Tregu i Shumicës)  janë akoma jashtë 
shërbimit.  
Linja 1 realizohet me 50 cikle ne dite me frekuencë 15 minuta paradite dhe 25 minuta pasdite. Linja 2 shërbehet 4 herë në ditë 
sipa orareve te miratuara, 3 nga të cilat me destinacion deri në Zogaj.  
Për këtë shërbim, Bashkia e Shkodrës subvencionon 800 abone për kategorinë nxënës – student për diferencën e çmimit të 
biletës.  
Tarifa mujore e llogaritur është 1800 lekë, nga të cilat 600 lekë paguan abonenti, dhe 1200 lekë Bashkia.  
 
Problemet e paraqituara 

 Trafik i rënduar në akse të ndryshme, i cili redukton shpejtësinë e transportit urban, si dhe ndikon negativisht në 
respektimin e frekuencave, duke demotivuar rrjedhimisht qytetarët në përdorimin e tij. 

 Zënia e vendqëndrimeve nga parkimi i jashtligjshëm i automjeteve. 
 Mosefiçenca e linjave të tjera.  
 Dëmtimi i sinjalistës ekzistuese, si dhe nevoja për streha vendqendrimesh cilësore, aty ku mungojnë.  
 Kërkesa e operatorit për rritjen e çmimit të biletës. 

 

ii. Synimi i projektit (me një fjali cfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të rritet cilësia dhe siguria e jetës së qytetarëve 
 Hartimi i studimit të sinjalitikes së lëvishmërisë urbane për gjithë territorin administrativ të Bashkisë Shkodër si dhe 

integrimi i rrjetit të shërbimit të transporti urban per njesite administrative te bashkise. 
 Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësorët dhe pedaluesit  
 Planifikimi i linjave te sherbimit  transportit publik urban në kuadër të ndarjes së re administrative  

 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
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1. Mobiliteti 

Lëvizshmëria (Mobiliteti) e qëndrueshme mbetet një sfidë kryesore në përmirësimin e mënyrës së jetesës në qytetet e sotme 
Europiane. Nxitja e ecjes në këmbë, pedalimit, përdorimit të transportit publik dhe reduktimi i përdorimit të automjeteve 
personale, mbetet një nga prioritetet kryesore të Mobilitetit. Kjo jo vetëm për një ajër më te pastert , por edhe për nje transport 
më të sigurt, reduktim aksidentesh, dhe rikualifikim hapësirash urbane, dhe qytete më të jetueshme.  
Duke qënë se qyteti i Shkodrës si dhe pjesa fushore e Bashkisë dallohen për përdorimin e biçikletës (mjet efikas për një 
mobilitet të qëndrueshëm dhe cilësor) ruajtja dhe promovimi i mëtejshëm i përdorimit të këtij mjeti mbetet një mision, i cili synon 
përmirësimin e cilësisë së jetesës, ruajtjen e traditës, por edhe promovimin e kësaj kulture jashtë kufijve të vetë Bashkisë.  
 

 Projekt-studim trafiku i cili parashikon rishikimin e planit të ri të trafikut në përshtatje me ndryshimet infrastrukturore 
në qytet dhe ndarjen e re territorial si dhe integrimi i rrjetit te sherbimit te transporti urban per njesite administrative te 
bashkise. 

 
 Ndërtim bump-e me vija të bardha  me sinjalistiken përkatëse (250 metra) në prani të shkollave, në nyjet me 

qarkullim të lartë këmbësorësh në të gjithë territorin e Bashkisë. 
 

 Promovim me media, banera, fletushka, etj, i cili nxit mënyrat e lëvizjes së qëndrueshme (ecje, pedalim, transport 
urban), si dhe për sensibilizimin e reduktimit të automjeteve dhe shtimin e sigurisë në rrugë.  
 

 Linjat e dedikuara per biçikleta  
 

 Sinjalistika 
Për vitin 2016 janë parashikuar shpenzimet për sinjalistikën horizontale e vertikale në bazë të preventivave përkatës. 
Parashikimi për bazë materiale për mirëmbajtjen e sinjalistikën horizontale e vertikale është bërë duke u bazuar në 
eksperiencën e viteve të kaluara. Në zërat kryesore të shpenzimeve përfshihen: Blerje materiale për sinjalitikë horizontale 
+ vertikale 

 Bojë rrugore e bardhë gjithsej 4000 kg 
 Bojë rrugore e verdhe gjithsej  1000 kg 
 Fosfor gjithsej 2080 kg 
 Shkrirës boje (diluent) gjithsej  1300 kg 
 Tabela rrugore të ndryshme gjithsej 140 copë 
 Jelek fosforeshent gjithsej 4 copë 
 Kone ndarëse trafiku gjithsej 15 copë 
 Pulsante gjithsej 6 copë 

 
 Monitorimi 
Monitorimi i shërbimit realizohet nëpërmjet punonjësve të dekorit e të sinjalistikës.  
 
 Hartimi i një plani për dekorimin e mjediseve publike e mirëmbajtja e sinjalistikës sipas prioriteteve. 

 
 Pjesë këmbimi për makinën e vijëzimit 
Në funksion të mirëmbajtjes së sinjalistikës horizontale është një makinë vijëzimi, për të cilën parashikojmë këto 
shpenzime për pjesë këmbimi. Në zërat kryesor mund të përmendim: zëvendësimi gomash, kompresor, pistole boje si dhe 
riparime të ndryshme të paparashikueshme që mund të ketë gjatë vitit. Për makinën e vijëzimit është hartuar preventivi 
përkatës i pjesëve të këmbimit.  
 
 Shpenzime për karburant për makinën e vijëzimit 
Në bazë të normativave të llogarituara parashikohen që për makinën e vijëzimit  800 litra në vit.  
 
 Investime 
Blerje e një makine të re vijëzimi. Parashikohet blerje e një makine vijëzimi me kapacitet deri 80 litra, me 2 sprucator, njëri 
për bojë e tjetri për fosfor. 

 
2. Transporti Urban 

Realizimi i shërbimit në oraret dhe frekuencat e miratuara: Linja 1 (Fermentim – Bahçallek) 50 cikle me frekuencë 15 minuta 
paradite dhe 25 minuta pasdite) si dhe Linja 2 shërbehet 4 herë në ditë, 3 nga të cilat shërbejnë deri në Zogaj.  
Gjatë këtij viti në kuadër të politikave sociale, është parashikuar subvencionimi për 800 nxënës e studentë, ku Bashkia mbulon 
diferencën e çmimit të biletës prej 1200 lekësh në muaj, dhe abonenti paguan vetëm 600 lekë. 
Duke u bazuar nga kërkesat e komunitetit dhe ndarjes së re administrative, do të bëhet studimi i shtrirjes së linjave ekzistuese 
brenda Bashkisë, dhe në Njësitë Administrative.  
Monitorimi për zbatimin e frekuencave, orareve, vendqëndrimeve, etj ne perputhje me kontratat e nenshkruara me operatoret, 
për realizmin e shërbimit do të bëhet nga sektori përkatës në Drejtinë e Shërbimit dhe Infrastrukturës, Njësive Administrative 
dhe Policisë Bashkiake. Ndërsa dhënia e subvencioneve për diferencën e çmimit të biletës do të monitorohet nga Drejtoria e 
Shërbimit dhe Infrastrukturës dhe Drejtoria e Financës. 
  
b) Rezultatet që prisni 

Rritja e sigurisë në rrugë dhe në hapësirat publike. 
Kushte lehtësueve dhe nxitje për përdorimin e biçikletave.  
Demotivim për përdorimin e automjeteve private. 
Krijimi i kushteve për funksionimin normal te linjave ekzistuese, duke kërkuar bashkëpunimin e Policisë Rrugore.  
Shtim të përdoruesve të tranportit urban, nëpërmjet respektimit rigoroz të cikleve dhe orareve.  
Zbatimi dhe nxitja e mëtejshme e politikave favorizuese ndaj shtresave në nevojë. 
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Një qytet me ajër më të pastër, me njerëz më aktivë e më të shëndetshem, si dhe më të sigurtë nga aksidentet. 
 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt (kush do te 
kontribuoje për këte projekt, financiarisht etj.) 

Drejtoria e Shërbimeve publike  dhe Infrastrukturës  
Drejtoria e Financës. 
Operatori i Transportit  
Nxenes dhe studentë 
 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mëesiperm (pika iii) 

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

subven
cion 

operative kapitale 

A.1 Mobiliteti      

1 

A.1.1 Projekt-studim trafiku      
A.1.2 Ndërtim sinjalistike horizontale (bumpe me 

vija të bardha) 
     

A.1.3 Promovim     600  
A.1.4 Linjat e dedikuara për bicikleta      
A.1.5 Blerje materiale për sinjalitikë horizontale + 

vertikale 
   3 000  

A.1.6 Pjesë këmbimi për makinën e vijëzimit    118  
A.1.7 Mirëmbajtje për makinën e vijëzimit    22  
A.1.8 Shpenzime për karburant për makinën e 

vijëzimit 
   136  

A.1.9 Investime, Blerje makinë vijëzimi     3 500 
A.2 Transporti Urban      
 Subvencione për abonetë e transportit urban   7 000   
Totali  14 376  7 000 3 876 3 500 
f) Periudha e zbatimit  
   Gjatë gjithë vitit 2016. 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
    Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës 
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Nr.1 

 
Projekti : P6.F1.O1.A1 
Hartimi i Planit te Zhvillimit Ekonomik te 
Bashkise Shkoder (krijimi i nje bordi lokal te 
zhvillimit ekonomik me perfaqesues te 
sektoreve baze dhe hartimi i nje plani vjetor ) 

 
Llojet e programit : P6. Zhvillimi ekonomik lokal dhe 
turizmit 
Funkesioni F1 Hartimin e planeve dhe programeve 
për zhvillimin ekonomik lokal 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

 Ne kuader te reformes territoriale , tashme eshte krijuar nje territor i ri administrativ  per bashkine Shkoder e cila perbehet nga 
11 njesi administrative.  Ne zbatim te ligjit per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore nje nga  programet dhe 
funkesionet kryesore te bashkive eshte hartimi i dokumentave te zhvillimit strategjik per komunitet e tyre .  
Gjate viteve jane hartuar nje sere dokumentash strategjik per sektore te ndryshen  si ne  nivelin lokal  bashki apo komune , apo 
ne nivel qarku.  Shume nga ish komunat , sot pjese te Bashkise Shkoder si njesi administrativete saj, kane patur te hartuara 
dokumente strategjike per njesite administrative te tyre.  Ndersa disa te tjera nuk kane patur.  Situata e mesiperme  kerkon 
hartimin e nje dokumenti strategjik per zhvillimin ekonomk per te gjithe territorin e ri te Bashkise .  

ii. Synimi i projektit  

 Hartimi i dokumentit te zhvillimit ekonomik lokal per Bashkine Shkoder me qellim rritjen dhe forcimin e ekonomise vendore per 
rritjen e numrit te bisneseve , numrit te punesuarve dhe mireqenies  se komunitetit. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

  
1. Krijimi i bordit te zhvillimit ekonomik lokal te Bashkise Shkoder  

Krijimi i grupit kryesor te punes i perbere nga grupi i institucioneve, biznesit, organizatave jo fitimprurese dhe grupit qytetar. 
Meqenese hartimi i Strategjise Zhvillimit Ekonomik perfshin shume fusha, ne grupet e punes do te perfshihen perfaqesues te 
bisneseve ,  specialiste te ndryshem si ekonomiste, juriste, inxhiniere, arkitekte, eksperte te mjedisit, te komunikacionit shoqeri 
civile etj. Nje rendesi te vecante do te jete perfshirja e universitetit. Gjithashtu ne grupet e punes do te perfshihen edhe 
perfaqesues te partive politike si dhe anetare te Keshillit Bashkiak. 

2. Analiza e potencialeve dhe berja e vleresimit konkurues te territorit administrativ te Bashkise Shkoder per zhvillimin 
ekonomik. 

3. Hartimi i dokumentit te strategjise se zhvillimit ekonomik  
4. Hartimi i procesit te zbatimit te strategjise se zhvillimit ekonomik 
5. Hartimi i procesit te monitorimit te strategjise  

b) Rezultatet qe prisni  

3. Ngritja dhe funkesionimi i bordit per zhvillimin ekonomik te Bashkise Shkoder  
4. Hartimi i dokumentit  te zhvillimit ekonomik lokal te Bashkise Shkoder 
c) Aktoret e mundshem  
Administrata e Bashkise Shkoder,perfaqesues te Keshillit te 
Bashkise,  perfaqesues te bisnesit vendor, Universiteti “Luigj 
Gurakuqi”, perfaqesues te shoqerise civile, institucione publike  

d) Kontributet e mundshme ne projekt  
Bashkia Shkoder  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Ngritja dhe funkesionimi i bordit per zhvillimin 
ekonomik te Bashkise Shkoder      

A.2 Hartimi i dokumentit  te zhvillimit ekonomik lokal te 
Bashkise Shkoder     

 TOTAL 0  0  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 
 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të  
Klimës së Biznesit 
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Nr.2 P6.F1.O1.A2 
Studim  per klusterat e biznesit qe operojne ne Bashkine Shkoder 

Llojet e programit: P6:Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit:  
Funksioni: P6:F1: Hartimi i 
planeve dhe programeve për 
zhvillimin ekonomik lokal.                                                                  

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  
Në territorin e Bashkisë Shkodër operojnë një numër i konsiderueshëm biznesesh të fushave dhe aktiviteteve të ndryshme. 
Aktualisht, në këtë territor ushtrojnë aktivitetin e tyre 896 biznese të klasifikuara si biznes i madh dhe 3 133 biznese të 
klasifikuara si biznes i vogël. Bashkëpunimi mes vetë bizneseve që kanë ngjashmëri për nga sektori i aktivitetit apo qoftë edhe 
nga afërsia gjeografike është i kufizuar. Nuk janë shumë të përhapura shoqatat apo grupimet e bizneseve që ndajnë interesa të 
përbashkëta. Gjithashtu edhe bashkëpunimi mes sektorit të biznesit dhe njësive të qeverisjes në nivele të ndryshme do të 
siguronte avantazhe të rëndësishme për aktivitetin e tyre. Një shembull i mirë i organizimit të bizneseve në një shoqatë është ai 
i bizneseve të rrugës “13 Dhjetori”-“28 Nëntori” të cilët në mënyrë të organizuar mbrojnë interesat e tyre dhe zhvillojnë 
aktivitetin e biznesit duke siguruar një avantazh të rëndësishëm konkurrues në krahasim me bizneset e tjera. Një studim i 
thelluar për aktivitetet që zhvillohen në territorin e Bashkisë Shkodër, rekomandimet për krijimin e klusterave të rinj që mund të 
krijohen dhe gjithashtu edhe i modeleve të ndryshme të bashkëpunimit dhe i operimit të këtyre grupimeve do të ishte një shtytje 
e rëndësishme për rritjen e konkurrueshmërisë së bizneseve që operojnë në territorin e Bashkisë Shkodër.    

ii. Synimi i projektit (me nje fjali cfare do te zgjidhni per ate qe eshte problemi kryesor, perfitimi i grupit te synuar) 

Rritja e konkurueshmërisë së bizneseve përmes një studimi mbi mundësitë e organizimit të bizneseve dhe aktiviteteve të tyre. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

1. Hartimi i termave të referencës për studimin e aktivitetit ekonomik të bizneseve në Shkodër. 
2. Hartimi i studimit. 
3. Botimi i studimit. 
4. Zhvillimi i takimeve konsultative me grupet e identifikuara të biznesit për t’iu ofruar modelet e gjetura nga studimi. 

 

b) Rezultatet qe prisni  

Hartimi i një studimi i krijimin e klusterave të mundshëm të biznesit. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

1. Bashkia e Shkodrës. 
2. Universiteti i Shkodres, Fakulteti Ekonomik. 
3. Dega Rajonale e Tatim Taksave Shkodër. 
4. Dhoma e Tregtisë 

1. Bashkia e Shkodrës. 
2. USAID 
3. GIZ 

 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Pag
a, 
sig 

operat
ive 

kapit
ale 

A.
1 

Hartimi i termave të referencës për studimin e aktivitetit ekonomik të bizneseve në 
Shkodër.     

A.
2 Hartimi i studimit.     

A.
3 Botimi i studimit.     

A.
4 

Zhvillimi i takimeve konsultative me grupet e identifikuara të biznesit për t’iu ofruar 
modelet e gjetura nga studimi.     

A.
5 

Hartimi i termave të referencës për studimin e aktivitetit ekonomik të bizneseve në 
Shkodër.     

 TOTAL 0  0  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe 
Përmirësimit të Klimës së Biznesit 
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Nr.3 
P6.F1.O1.A3. Hartimi i studimit për marketingun dhe 
brandimin  për bizneset dhe sektoret që mund të 
eksportojnë  jashtë Shkodrës 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi ekonomik 
dhe i Turizmit  
Funksioni: P6:F1: Hartimi i planeve dhe 
programeve për zhvillim ekonomik lokal 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 
i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet negative, te dhëna për zonën) 
Qëndrueshmëria e rritjes ekonomike në Bashkinë Shkodër, nuk mund të sigurohet pa një stabilitet të qëndrueshëm të 
treguesve makroekonomikë dhe një zhvillim të përshpejtuar të sektorit privat, ku përparësi ka zhvillimi i biznesit të vogël dhe të 
mesëm, rritja e eksporteve etj. Të gjitha keto përkojnë me nevojën për rritjen e produktivitetit dhe konkurueshmërisë, 
përmirësimin e imazhit të rajonit dhe përmirësimin e klimës së biznesit. 
Megjithëse sektori i ndërmarjeve private ka pësuar një eksperiencë të rëndësishme zhvillimi, shumë nga sipërmarrjet e kane 
pothuajse të pamundur të përballojnë sfidat e konkurencës në rritje si në nivel lokal dhe rajonal, si pasojë e përpjekjeve të 
pamjaftueshme në marketing, mungesës së kapaciteteve dhe aftësive menaxheriale për të pozicionuar produktin e tyre ne 
tregjet kombëtare apo rajonale. Këto problematika janë të lidhura me një sërë faktorësh, të tillë si: mungesa e aftësive 
konkurruese të firmave dhe produkteve lokale, mungesa e konsolidimit të organizmave për çertifikimin dhe standardet e 
cilësisë së mallrave dhe shërbimeve; mungesa e marketingut të produkteve për eksport  etj.  
Sistemet dhe mjetet e komunikimit vazhdojnë të dominohen nga teknikat e përgjithshme të marketingut. Fushatat për të kapur 
tregjet e synuara ende karakterizohen nga mungesa e ekspertizës, orientimi afatshkurtër, mungesa e partneriteteve dhe e 
qasjes në rrjete. Në ditët e sotme, është çështje strategjike të kuptuarit e proçesit që të çon në një markë (brand) të 
suksesshme të qytetit/rajonit, që ka të bëjë me krijimin e lidhjes ndërmjet imazhit të promovuar, identitetit të vërtetë dhe 
avantazhit konkurres ekzistues. 
Ky projekt ka si qëllim hartimin e një studimi për marketingun dhe brandimin  për bizneset dhe sektorët që mund të eksportojnë  
prodhimet e tyre në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare, përmes një  një qasjeje profesionale të bazuar në konceptin e markës 
territoriale, e cila do të nxjerrë në pah identitetin e vërtetë të territorit dhe potencialin e tij unik; bashkëpunimin dhe partneritetin 
e sektorit publik-privat, fokusimin në objektiva të qarta në përçimin e mesazhit të identitetit të rajonit që duhet promovuar.  
ii. Synimi i projektit  
Synimi i këtij projekti është që bizneset  në territorin e Bashkisë të bëhen më konkurruese në tregjet vendore dhe 
ndërkombëtare nëpërmjet inovacionit, zhvillimit të markës rajonale, zhvillimit të zinxhirëve të vlerës dhe përmirësimit të 
sistemeve të shpërndarjes; 
iii. Aktivitetet kryesore te projektit  
Identifikimi dhe përditësimi i i data basit të bizneseve në territorin e Bashkisë me një pozicionim konkurues në treg; 
Ekspertizë në krijimin e profileve të kompanive/ ndërmarrjeve prodhuese; 
Analizë e tregjeve të synuara për eksporte 
Zhvillimi i takimeve me grupe të ndryshme të interesit për zhvillimin e konceptit dallues të diferencimit dhe të vlerësimit të 
produkteve lokale me qëllim pozicionimin në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare. 
Rekomandime për plotësimin e standartizimit të produkteve lokale me destinacion tregjet e huaja. 
b) Rezultatet qe prisni  
Data base i bizneseve në territorin e Bashkisë me një pozicionim konkurues në treg i përditësuar; 
Profilet e kompanive/ ndërmarrjeve prodhuese të realizuara 
Tregjet e synuara për eksporte të identifikuara 
Diferencimi dhe vlerësimi i produkteve lokale me efekt dallues i realizuar 
Kuadri  për standartizimin e produkteve lokale i përcaktuar 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

5. Bashkia Shkoder 
6. Universiteti i Shkodrës 
7. Ekspertë të jashtëm 
8. Sipërmarrja private 

 
Bashkia e Shkodrës. 

 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operati
ve 

kapital
e 

A.1 Identifikimi dhe përditësimi i i data basit të bizneseve në territorin e Bashkisë 
me një pozicionim konkurues në treg;     

A.2 Ekspertizë në krijimin e profileve të kompanive/ ndërmarrjeve prodhuese;     

A.3 Analizë e tregjeve të synuara për eksporte;     

A.4 
Zhvillimi i takimeve me grupe të ndryshme të interesit për zhvillimin e 
konceptit dallues të diferencimit dhe të vlerësimit të produkteve lokale me 
qëllim pozicionimin në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare. 

    

A.5 Rekomandime për plotësimin e standartizimit të produkteve lokale me 
destinacion tregjet e huaja.     

 TOTAL 150  150  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.4 P6.F2.O1.A1 Studimi ngritjes së tregjeve të 
shitjes me shumicë dhe pakicë. 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi ekonomik dhe i Turizmit 
Funksioni: P6:F2: Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike 
dhe të rrjetit të tregtisë 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Tregjet qytetare, nëse menaxhohen në mënyrën e duhur furnizojnë me prodhime cilësore qytetarët, nxisin një stil të 
shëndetshëm të jetës, duke siguruar kohezionin social dhe bashkimin e banorëve të lagjeve, nxisin gjithashtu zhvillimin e 
ekonomisë dhe sigurinë e punësimit, duke rritur kështu mirëqenien për qytetarët. 

Tregjet mund të trajtohen si Zemër e Qytetit, si Motor Ekonomik si dhe Nxitës së Zhvillimit të Qëndrueshëm. 
Aktualisht në bashkinë e Shkodrës zhvillohet një aktivitet i konsiderueshëm tregtar me dyqane dhe tregje të shpërndarë 

në të gjithë territorin e Bashkisë sipas nevojave të komunitetit. Këto njësi tregtimi kanë qenë shpesh të improvizuara, pa 
respektuar kushtet që duhet të plotësohen për tregtimin e artikujve të ndryshëm dhe pa marrë parasysh gjithashtu edhe 
shpërndarjen dhe nevojat e popullsisë.  

Prandaj lind nevoja për një studim të gjërë fizibiliteti për konceptimin e një rrjeti të ri tregtar të bazuar në standartet më të 
mira dhe që respekton normat për ushtrimin e aktiviteteve tregtare. Studimi do të shërbejë si bazë për ngritjen e tregjeve të reja 
duke respektuar konceptet e sipërpërmendura. Gjithashtu studimi do të duhet të ofrojë edhe një model ekonomik të arsyeshëm 
për funksionimin e këtyre tregjeve si edhe të përcaktojë standarte të përshtatshme për ushtrimin e aktivitetit tregtar në këto 
tregje. 

ii. Synimi i projektit  

Hartimi i një studimi për ngritjen e rrjetit tregtar në Shkodër.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndermerrni për të prodhuar rezultate) 

5. Hartimi i termave të referencës për studimin e aktivitetit ekonomik të bizneseve tregtare në Shkodër. 
6. Hartimi i studimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Hartimi dhe botimi i një studimi fizibiliteti për rrjetin e tregtisë në Bashkinë Shkodër 

c) Aktorët e mundshëm  
d) Kontributet e mundshme në 
projekt (kush do të kontribuoje 
për këtë projekt, financiarisht 
etj.) 

Bashkia e Shkodrës  
Dhoma e Tregtisë 
Universiteti i Shkodër 

 Bashkia e Shkodrës. 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Tota
li 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 

Pag
a, 
sig 

operati
ve 

kapital
e 

A.
1 

Hartimi i termave të referencës për studimin e aktivitetit ekonomik të bizneseve 
tregtare në Shkodër.     

A.
2 Hartimi i studimit.     

 TOTAL     

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të  
Klimës së Biznesit 
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Nr.5 
P6.F3.O1.A1 
Organizimi i nje panaire pune ne bashkepunim me 
universitetin dhe shkollat profesionale 

Llojet e programit :P6 Zhvillimi ekonomik lokal 
dhe turizmit 
Funksioni P6.F3  Mbështetjen për zhvillimin e 
biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, 
të tilla si panaire e reklama në vende publike  

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  
Rajoni i Shkodrës, sipas të dhënave të INSTAT ka një numër të lartë të papunëve. Çdo vit, nga universiteti i Shkodrës kryejnë 
studimet një numër i konsiderueshëm studentësh të cilët kanë vështirësi të integrohen në tregun e punës. Gjithashtu në 
Shkodër ushtrojnë aktvitet ekonomik një numër relativisht i mirë biznesesh të cilët herë pas here kanë vështirësi në gjetjen e 
punonjësve e sidomos të atyre të kualifikuar të cilët nuk mungojnë në tregun e punës. Shpesh vihet re një mungesë 
informacioni si për vendet e punës së disponueshme nga ana e të rinjve po ashtu edhe për mundësitë që kanë bizneset për të 
punësuar punonjës të kualifikuar. Për këtë arsye është parashikuar organizimi i një panairi pune me pjesëmarrjen e aktorëve të 
rëndësishëm në këtë proces ku mund të përmendim Universitetin e Shkodrës, shkollat e mesme profesionale dhe bizneset që 
kanë aktivitet në Shkodër e më gjërë.  

ii. Synimi i projektit  

 Ky projekt synon të shkëmbimin e informacionit për mundësitë e tregut të punës si për punëkërkuesit ashtu edhe për 
punëdhënësit.  
iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

1. Pergatitja e programit te panairit te artizanatit 
2. Pergatitja e materialeve promocionale si postera , banera , ftesa etj. 
3. Pergatitja e sheshit dhe instalimi i logjistikes per zhvillimin e panairit  
4. Njoftimet ne media  per zhvillimin e aktivitetit  

b) Rezultatet qe prisni  

 Marrja në punë, qoftë edhe për një periudhë prove e të paktën 50 punëkërkuesve. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

 Bashkia Shkoder  
Dhoma e Tregtisë 
Universiteti i Shkodër 
Shkollat e mesme teknologjike, industriale, gjuhëve të huaja etj 

 Bashkia Shkoder  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Pergatitja e programit te panairit te artizanatit     

A.2 Pergatitja e materialeve promocionale si postera , banera , ftesa 
etj.   30  

A.3 Pergatitja e sheshit dhe instalimi i logjistikes per zhvillimin e 
panairit    50  

A.4 Njoftimet ne media  per zhvillimin e aktivitetit    20  

A.5 Pergatitja e programit te panairit te artizanatit     

 TOTAL 100  100  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 
 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të  
Klimës së Biznesit 
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Nr.6 
P6.F3.O1.A2 
Panairi i produkteve te bizneseve prodhuese ne 
Bashkine Shkoder 

Llojet e programit :P6 Zhvillimi ekonomik lokal dhe 
turizmit 
Funksioni P6.F3: Mbështetjen për zhvillimin e biznesit të 
vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire e 
reklama në vende publike  

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  
Ka një numër të konsiderueshëm të bizneseve që ushtrojnë aktivitet ekonomik në territorin e Bashkisë Shkodër. Këto biznese 
janë të sektorëve të ndryshëm të aktivitetit ekonomik si ato fason, prodhues, tregtarë, shërbime etj. Këto biznese shpesh hasin 
vëstirësi në shitjen e produkteve të tyre dhe kjo sidomos për shkak të mungesës së informacionit për këto biznese, për 
përparësitë që ofrojnë produktet e tyre apo për çmimet me të cilat ofrohen këto produkte. Shpesh mongon informacioni edhe 
mes vetë bizneseve për mundësitë për të shitur produkte apo edhe për mundësitë e blerjes së materialeve të nevojshme për 
prodhim nga bizneset prodhuese dhe tregtare. Kjo ndodh edhe për arsye të mundësive ekonomike të bizneseve për të zhvilluar 
fushata marketing por shpesh herë edhe nga nënvlerësimi i promocionit si një instrument i fuqishëm për mbarëvajtjen e 
biznesit. Për këto arsy është parashikuar organizimi i një panairi me bizneset e territorit të Bashkisë Shkodër në përpjekje për 
të përmbushur këtë mangësi dhe për t’ju dhënë mundësi bizneseve të njihen dhe potencialisht të lidhin kontrata shit-blerjeje.  

ii. Synimi i projektit  

 Ky projekt synon të shkëmbimin e informacionit mes bizneseve dhe krijimin e mundësisë për prmovimin e produkteve të tyre  

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

5. Pergatitja e programit te panairit te artizanatit 
6. Pergatitja e materialeve promocionale si postera , banera , ftesa etj. 
7. Pergatitja e sheshit dhe instalimi i logjistikes per zhvillimin e panairit  
8. Njoftimet ne media  per zhvillimin e aktivitetit  

b) Rezultatet qe prisni  

 Marrja në punë, qoftë edhe për një periudhë prove e të paktën 50 punëkërkuesve. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

 Bashkia Shkoder  
Dhoma e Tregtisë 
 

 Bashkia Shkoder  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operativ
e 

kapital
e 

A.1 Pergatitja e programit te panairit te artizanatit     

A.2 Pergatitja e materialeve promocionale si postera , banera , ftesa 
etj.   30  

A.3 Pergatitja e sheshit dhe instalimi i logjistikes per zhvillimin e 
panairit    50  

A.4 Njoftimet ne media  per zhvillimin e aktivitetit    20  

A.5 Pergatitja e programit te panairit te artizanatit     

 TOTAL 100  100  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të 
Klimës së Biznesit 
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Nr.7  Projekti : P6.F4.O1.A1 
Hartimi dhe botimi i profilit te Bashkise 

Llojet e programit : P6: Zhvillimi ekonomik lokal 
dhe turizmit 
Funkesioni P6.F4: Publikim i broshurave 
informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Profili i bashkise eshte nje dokument informativ  ne te cilin ne menyre te permbledhur jepen te dhena statistikore dhe 
informacion pershkrimor ne lidhje me zonen dhe komunitetin e saj. 
Hartimi i ketij profile do te perfshije te dhena kryesore gjeografike, historike, demografike dhe social ekonomike. Eshte nje 
fotografim , nje presentim i  permbledhur i te gjithe territorit i cili prezenton potencialet dhe tendencat e zhvillimit te te gjithe 
zones.  
Qyteti dhe disa ish Komuna te Shkodres kane patur te botuara profilet e territoreve administrative te tyre.  Me krijimin e 
Bashkise Shkoder te perbere nga 11 njesite administrative lind nevoja per hartimin dhe botimin e nje profili te ri ku jane te 
perfshira dhe te integruara i gjithe territori administrativ i bashkise se re. 

ii. Synimi i projektit ( me nje fjali çfare do te zgjidhni per ate qe eshte problemi kryesor, perfitimi i grupit te synuar) 

Hartimi i materialeve promocionale per zhvillimin ekonomik te Bashkise   

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

1. Krijimi i databasit te te dhenave per hartimin e profilit te Bashkise  
2. Konceptimi dhe shkrimi i profilit te Bashkise  
3. Perzgjedhja e informacionit  fotografik sipas tematikave te percaktuara per ilustrim 
4. Disenjimi dhe strukturimi  i materialit  te broshures se profilit  
5. Botimi i profilit 

b) Rezultatet qe prisni  

5. Botimi i 2000 kopje te profilit te Bashkise Shkoder 

c) Aktoret e mundshem (grupetqelidhen me projektindheqendikohen) 
d) Kontributet e mundshme ne 
projekt (kush do tekontribuoje per 
keteprojekt, financiarishtetj.) 

1. Bashkia Shkoder Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga
, sig 

operativ
e 

Kapital
e 

A.1 Krijimi i databasit te te dhenave per hartimin e profilit te Bashkise      

A.2 Konceptimi dhe shkrimi i profilit te Bashkise      

A.3 Perzgjedhja e informacionit  fotografik sipas tematikave te percaktuara per 
ilustrim     

A.4 Disenjimi dhe strukturimi  i materialit  te broshures se profilit      

A.5 Botimi i profilit     

 TOTAL 200  200  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 
 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të 
Klimës së Biznesit 
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Nr .8 
Projekti : P6.F4.O1.A2 
Ristrukturimi dhe pasurimi i faqes web te Bashkise per 
sektorin e zhvillimit ekonomik 

Llojet e programit : Llojet e programit : P6. 
Zhvillimi ekonomik lokal dhe turizmit 
Funkesioni P6.F4: Hartimin e planeve dhe 
programeve për zhvillimin ekonomik lokal 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Bashkia Shkoder , ne kuader te programeve dhe projekteve ,ne vite,  ka hartuar materiale te ndryshme promocionale per te 
promovuar sherbime te ndryshme te ofruara ndaj komunitetit ne te gjitha fushat. Qe ne vitin 2003, Bashkia Shoder nepermjet 
faqes se saj te internetit ofron informacione te ndryshme per sherbime ndaj qytetareve , bisneseve si dhe informacione te 
ndryshme informative statistikore dhe social kulturore.  Kjo faqe web e Bashkise megjithese ka evoluar duke u permiresuar nga 
viti ne vit ne lidhje me strukturen e saj dhe informacionin qe ofron, per sa i perket sektorit te bisnesit eshte e nevojshme dhe e 
domosdoshme ristrukturimi i saj ne lidhje me rikonceptimin e struktures se informacionit dhe sherbimeve qe ofron ndaj te berit 
biznes ne Shkoder.  

ii. Synimi i projektit ( me nje fjali çfare do te zgjidhni per ate qe eshte problemi kryesor, perfitimi i grupit te synuar) 

Permiresimi i dokumentave dhe instrumentave promovues te zhvillimit ekonomik lokal digjital 

iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit  

1. Pergatitja e struktures se faqes per bisnesin 
2. Pergatitja e permbajtjes se faqes sipas struktures se hartuar per biznesin  
3. Procesi i Disenjimit dhe programimit te  faqes 

b) Rezultatet qe prisni  

6. Faqja Web e internetit te Bashkise Shkoder ofron informacion te plote per sherbimet ndaj te berit biznes ne Shkoder. 

c) Aktoret e mundshem (grupetqelidhen me projektindheqendikohen) d) Kontributet e mundshme ne projekt 
(kush do tekontribuoje per keteprojekt, 
financiarishtetj.) 

2. Bashkia Shkoder Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operative Kapitale 

A.1 Pergatitja e struktures se faqes per bisnesin 
 

    

A.2 Pergatitja e permbajtjes se faqes sipas struktures se hartuar per 
biznesin  
 

    

A.3 Procesi i Disenjimit dhe programimit te  faqes      

 TOTAL 0  0  

f) Periudha e zbatimit  
v. 2016 
 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të  
Klimës së Biznesit 
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Nr .9 
Projekti : P6.F4.O1.A3 
Botim i broshures informative per terheqjen e investimeve vendase dhe 
te huaja ne Bashkine Shkoder 

Llojet e programit : Llojet e 
programit : P6. Zhvillimi 
ekonomik lokal dhe turizmit 
Funkesioni:P6.F1 :Hartimin e 
planeve dhe programeve për 
zhvillimin ekonomik lokal 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

 Gjate viteve , ne funkesion te zhvillimit lokal jane hartuar nje sere materialesh si strategji , plane dhe informacione te ndryshme 
te botuara ne forme fletepalosje dhe broshurash per promovimin e territorit ne funkesion te zhvillimit ekonomik.  Shume prej 
ketyre materialeve promovuese jane teshme te tejkaluara ne lidhje me ndryshimet e shumta per sa i perket kuadrit ligjor qe 
kane ndodhur ne lidhje me te berit  bisnes . Nje faktor tjeter qe e ben te domosdoshem  hartimin e nje botimi informativ te te 
berit biznes ne Shkoder eshte dhe reforma e re territoriale dhe krijimi i nje territori bashkiak shume me te madh te perbere nga 
11 njesi administrative .  
Botimi i ri i kesaj broshure do te permbaje informacion dhe do te promovoje te gjithe territorin administrativ te Bashkise se re te 
Shkodres . 

ii. Synimi i projektit  

 Promovimi i investimeve vendase dhete huaja per zhvillimin ekonomik te Shkodres. 

iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit  

  
1. Hartimi i analyses se territorit ne lidhje me potencialet dhe  mundesite e te berit bisnes ne Shkoder 
2. Kudri legjislativ i te berit  bisnes  
3. Informacion ne lidhje me kostot standarte e te berit bisnes ne Shkoder 
4. Shkrimi dhe disenjimi i broshures informative  
5. Botimi i broshures informative  

b) Rezultatet qe prisni  

 Botimi i 1000 kopje  

c) Aktoret e mundshem (grupetqelidhen me projektindheqendikohen) 
d) Kontributet e mundshme ne 
projekt (kush do tekontribuoje 
per keteprojekt, 
financiarishtetj.) 

3. Bashkia Shkoder Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 
Pag
a, 
sig 

operati
ve 

Kapita
le 

A.
1 

Hartimi i analyses se territorit ne lidhje me potencialet dhe  mundesite e te berit 
bisnes ne Shkoder 
 

    

A.
2 

Kudri legjislativ i te berit  bisnes  
     

A.
3 

Informacion ne lidhje me kostot standarte e te berit bisnes ne Shkoder 
     

A.
4 

Shkrimi dhe disenjimi i broshures informative  
     

A.
5 Botimi i broshures informative     

 TOTAL 200  200  
f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 
 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit 
të Klimës së Biznesit 
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Nr .10 
Projekti : P6.F5.O1.A1 
Zgjerimi i zones se permiresimit te bisnesit ne 
rrugen 13 Dhjetori dhe 28 Nentori 

Llojet e programit P6: Zhvillimi ekonomik local dhe 
turizmit 
Funksioni P6F6 : Dhënien e granteve dhe ndihmave 
financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të 
vogël dhe të mesëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

             Bashkia Shkoder ne bashkepunim me AADF(Fondacioni i Zhvillimit Shqiptaro –Amerikan) po zbaton projektin “BID 
Shkodra” përgjatë rrugëve “28 Nëntori” dhe “13 Dhjetori”. Shoqata BID dhe Bashkia bashkëpunojnë për të organizuar 
veprimtari, të cilat përfshijnë komunitetin dhe promovojnë zonën. Qellimi kryesor i Zones se Permiresimit te Bisnesit eshte 
krijimi i mundesive ekonomike te permiresuara , siguri dhe nje klime te mire bisnesi mes anetareve te saj.  Si rezultat i ketij 
bashkepunimi jane bere investime infrastrukturore te medha ne krijimin e shetitores rr. 13 Dhjetori dhe 28 Nentori. Rikualifikimin 
e  fasadave  dhe permiresimin e sherbimeve publike  te zones. Vete shoqata zhvillon shume aktivitete social kultorore  duke e 
bere nje nga zonat ma terheqese per vizitoret.  Si efekt i rezultateve te mira te arritura nga aktiviteti i Shoqates se Zones se 
Permiresimit te Bisnesit , bisneset e rruges Kole Idromeno kane shfaqur interes per te qene pjese e shoqates . Vete Bordi i 
shoqates e ka aprovuar kete kerkese dhe e ka paraqitur prane Bashkise Shkoder per aprovim .  

ii. Synimi i projektit  

 Mbeshtetja e biznesit te vogel  per t’u konsoliduar dhe rritur aktivitetin e tyre ekonomik, nepermjet permiresimit te cilesise se 
sherbimeve te zones se permiresimit te biznesit, per ta kthyer ate ne nje vend terheqes per vizitorin.  

iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit  

  
1. Aprovimi ne keshillin e Bashkise Shkoder e kerkeses se Shoqates  se” Zones se permiresimit te Biznesit  28 Nentori” 

per t’u zgjeruar . Zgjerimi konsiston ne shtrirjen e aktivitetit te saj edhe te zones se rruges kembesore “Kole 
Idromeno” . Tashme zona e permiresimit te biznesit (BID)do te perbehet nga  rr. 13 dhjetori – rr. 28 nentori – rr. Kole 
Idromeno.  Numri i bisneseve qe do te aderojne ne shoqate do te jete nga 60 ne rreth 120 bisnese. 

2. Bashkia Shkoder do te mbeshtese me mjete financiare nepermjet transferimin e te ardhurave nga tarifat ,qe 
mblidhen nga Bashkia Shkoder, nga bizneset e anetare te shoqates te  percaktuara sipas listes se aprovuar (sipas 
aktivitetit 1.) 

b) Rezultatet qe prisni  

  
Rritja e zones se permiresimit te biznesit dhe cilesise se sherbimit nga vizitori  : nga 60 biznese ne 120 biznese ne nje territor 
nga rr. “13 Dhjetori” – rr. “28 Nentori” – rr. “Kole Idromeno” 

c) Aktoret e mundshem (grupetqelidhen me 
projektindheqendikohen) 

d) Kontributet e mundshme ne projekt (kush do 
tekontribuoje per keteprojekt, financiarishtetj.) 

 Bashkia Shkoder ,Bizneset e rruges 13 Dhjetori, rr. 28 Nentori, rr. 
Kole Idromeno., AADF   

Bashkia Shkoder , AADF (Albanian-American 
Development Foundation) 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig tranferta Kapitale 

A.1 
Aprovimi ne keshillin e Bashkise Shkoder e kerkeses se 
Shoqates  se” Zones se permiresimit te Biznesit  28 
Nentori” per t’u zgjeruar 

    

A.2 
Transferimi i te ardhurave nga tarifat ,qe mblidhen nga 
Bashkia Shkoder, nga bizneset e anetare te shoqates te  
percaktuara sipas listes se aprovuar. 

    

 TOTAL 1 600  1 600  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 
 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së 
Biznesit 
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Nr.11 P6.F6.O1.A1: 
Krijimi i faqes web për turizmin e rajonit të Shkodrës 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit 
 Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Një ndër instrumentet më të fuqishëm dhe më aktual të promocionit është promovimi on line. Sitet e ndryshme web të 
destinacioneve turistike janë të natyrave dhe me funksione të ndryshme. Promocioni on line ofron avantazhe të shumta, është 
lehtësisht i arritshëm nga çdo pikë e globit, mund të përditësohet shpejt, është i lirë etj. Aktualisht Bashkia e Shkodrës ka një 
web site zyrtar në të cilin jepen edhe informacionet bazë për territorin. Ky web site nuk ofron informacion të mjaftueshëm dhe 
në shkallën e duhur të zhvillimit aktual të turizmit në Shkodër. Prandaj nevojitet krijimi i një portali të ri web të turizmit në 
Shkodër. Ky portal do të përmbajë materiale promocionale dhe sidomos informative dhe në të cilin vizitorët do të gjejnë gjithë 
informacionin që u nevojitet për të vizituar territorin e Shkodrës.   

ii. Synimi i projektit  

 Synohet promovimi i vlerave të veçanta të destinacionit tonë turistik si edhe përmirësimi i informacionit për vizitorët. 

iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit  

7. Konceptimi dhe strukturimi i materialit që do prezantohet. 
8. Zhvillimi i procedurës së prokurimit publik për zgjedhjen e operatorit të specializuar për realizimin e portalit. 
9. Krijimi i një aplikacioni back office në mënyrë që vetë stafi i Bashkisë të mund të përditësojë informacionin 
10. Publikimi 

b) Rezultatet qe prisni  

Ndertimi i web site te dedikuar te turizmit per Bashkine Shkoder 

c) Aktoret e mundshem (grupet qe lidhen me projektin dhe qe ndikohen) d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

1. Stafi i Bashkisë.(Drejtoria e Turizmit, Drejtoria e të ardhurave, Drejtoria e Planifikimit 
Strategjik dhe përmirësimit të klimës së biznesit, etj) 

2. Universiteti i Shkodrës 
3. Agjensia Kombëtare e Turizmit 
 

5. Bashkia e Shkodrës. 
6. Bizneset përfituese të 

turizmit. 
7. Shoqata e Artizanëve 
8. ATA 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 
Pag
a, 
sig 

operati
ve 

Kapit
ale 

A.
1 Konceptimi dhe strukturimi i materialit që do prezantohet     

A.
2 

Zhvillimi i procedurës së prokurimit publik për zgjedhjen e operatorit të specializuar 
për realizimin e portalit. 
 

    

A.
3 

Krijimi i një aplikacioni back office në mënyrë që vetë stafi i Bashkisë të mund të 
përditësojë informacionin     

A.
4 

Publikimi 
     

 TOTAL 150  150  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr .12 Projekti : P6.F6.O1.A2: 
Pergatitja dhe publikimi i guidës turistike të Bashkisë Shkodër. 

Llojet e programit P6: 
Zhvillimi ekonomik dhe i 
Turizmit 
 Funksioni P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

 Zhvillimi i turizmit në zonën e Shkodrës, në vitet e fundit ka ecur me shpejtësi. Nga viti në vit, numri i turistëve dhe vizitorëve ka 
ardhur në rritje. Vizitorët e qytetit të Shkodrës janë kryesisht nga Evropa Perëndimore dhe Veriore por vitet e fundit vihet re një 
prani e shtuar e vizitorëve nga Evropa Qendrore dhe Lindore.  Gjithashtu një numër të madh të vizitorëve e përbëjnë vizitorët 
etnikë nga Maqendonia, Mali i Zi dhe kryesisht nga Kosova. Pjesa më e madhe e turistëve vijnë në mënyrë të organizuar dhe 
vizitat e tyre janë të programuara por një pjesë e mirë e vizitorëve vijnë në mënyrë të paorganizuar. Ata e sigurojnë 
informacionin në mënyra të ndryshme dhe nga burime shpesh jo të sigurta. Prandaj lind nevoja e ofrimit të një informacioni 
zyrtar të standartizuar. Kjo nevojë lind si pasojë edhe e ndryshimit të hartës territoriale të Bashkisë Shkodër. 

ii. Synimi i projektit  

 Më anë të këtij projekti synohet të përmirësohet dhe të standartizohet informacioni që u ofrohet vizitorëve . 

iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit  

11. Mbledhja dhe sistemimi i informacionit për materialin që do prezantohet në guidë. 
12. Për prodhimin e guidës turistike fillimisht do përcaktohen dhe do konceptohen standartet cilësore dhe sasiore të kërkuara. 
13. Përcaktohen termat e referencës apo specifikimet teknike për prokurimin publik që do zhvillohet. 
14. Shkrimi i tekstit të guidës. 
15. Dizenjimi dhe ilustrimi. 
16. Botimi i guidës. 
17. Guidat e prodhuara i vihen në dispozicion Sektorit të Marketingut dhe Shërbimit ndaj Vizitorit për t’iu ofruar vizitorëve. 

b) Rezultatet qe prisni  

 Përmirësimi i cilësisë dhe sasisë së informacionit të ofruar vizitorëve nëpërmjet botimit te 5000 guidave turistike. 

c) Aktoret e mundshem (grupet qe lidhen me projektin dhe qe ndikohen) d) Kontributet e mundshme 
ne projekt  

1. Stafi i Bashkisë.(Sektori i Marketingut dhe i Shërbimit ndaj Vizitorit, Sektori i Prokurimeve 
Publike, etj 

2. Dega e Turizmit të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës. 
3. Bizneset përfituese të turizmit. 

9. Bashkia e Shkodrës. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 
Pag
a, 
sig 

operat
ive 

kapit
ale 

A.
1 Mbledhja dhe sistemimi i informacionit për materialin që do prezantohet në guidë.     

A.
2 

Për prodhimin e guidës turistike fillimisht do përcaktohen dhe do konceptohen 
standartet cilësore dhe sasiore të kërkuara.     

A.
3 

Përcaktohen termat e referencës apo specifikimet teknike për prokurimin publik që do 
zhvillohet.     

A.
4 Shkrimi i tekstit të guidës.     

A.
5 Dizenjimi dhe ilustrimi     

A.
6 Botimi i guidës     

A.
7 

Guidat e prodhuara i vihen në dispozicion Sektorit të Marketingut dhe Shërbimit ndaj 
Vizitorit për t’iu ofruar vizitorëve     

 TOTAL 500  500  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr .13 Projekti : P6.F6.O1.A3: 
Publikimi i hartës turisitike së territorit të Bashkisë Shkodër. 

Llojet e programit: P6: 
Zhvillimi ekonomik dhe i 
Turizmit  
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Zona e Shkodrës gjithnjë e më tepër  po tërheq vizitorë nga shtete të ndryshme të botës. Këto vizitorë shpesh kanë nevojë për 
të marrë informacion për vendet me interes dhe mënyrën se si mund të arrihet atje. Ka pasur disa botime hartash turistike për 
qytetin e Shkodrës të cilat janë vështirësisht të gjindshme dhe tashmë edhe jo aktuale. Me ndryshimet territoriale të territorit 
administrativ të Bashkisë Shkodër, lind nevoja për botimin e një harte të re dhe në sasi të tillë që të plotësojë nevojat e 
vizitorëve potencial të Bashkise. Kjo hartë do të vihet në dispozicion të vizitorëve nga Zyra e Informacionit Turistik të Bashkisë. 

ii. Synimi i projektit  

 Synohet Përmirësimi cilësor dhe sasior i informacionit për vizitorët. 

iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit  

18. Mbledhja dhe sistemimi i informacionit për materialin që do prezantohet në hartë. 
19. Për prodhimin e hartës turistike fillimisht do përcaktohen dhe do konceptohen standartet cilësore dhe sasiore të kërkuara. 
20. Përcaktohen termat e referencës apo specifikimet teknike për prokurimin publik që do zhvillohet. 
21. Dizenjimi dhe ilustrimi. 
22. Botimi i hartës. 
23. Hartat e prodhuara i vihen në dispozicion Sektorit të Marketingut dhe Shërbimit ndaj Vizitorit për t’iu ofruar vizitorëve. 

b) Rezultatet qe prisni  

 Përmirësimi i cilësisë dhe sasisë së informacionit të ofruar vizitorëve nëpërmjet botimit te 5000 hartave turistike. 

c) Aktoret e mundshem (grupet qe lidhen me projektin dhe qe ndikohen) d) Kontributet e mundshme 
ne projekt  

1. Stafi i Bashkisë.(Sektori i Marketingut dhe i Shërbimit ndaj Vizitorit, Sektori i Prokurimeve 
Publike, etj) 

2. Dega e Turizmit të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës. 
3. Bizneset përfituese të turizmit. 

10. Bashkia e Shkodrës. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 

Tot
ali 
(00
0 
lek) 

 Nga kjo: 

Pag
a, 
sig 

operat
ive 

kapit
ale 

A.
1 Mbledhja dhe sistemimi i informacionit për materialin që do prezantohet në hartë     

A.
2 

Për prodhimin e hartës turistike fillimisht do përcaktohen dhe do konceptohen standartet 
cilësore dhe sasiore të kërkuara      

A.
3 

Përcaktohen termat e referencës apo specifikimet teknike për prokurimin publik që do 
zhvillohet      

A.
4 Dizenjimi dhe ilustrimi      

A.
5 Botimi i hartës     

A.
6 

Hartat e prodhuara i vihen në dispozicion Sektorit të Marketingut dhe Shërbimit ndaj 
Vizitorit për t’iu ofruar vizitorëve     

 TOTAL 300  300  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr .14 P6.F6.O1.A4 
Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit 
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Në territorin aktual të Bashkisë Shkodër zhvillohen një seri ngjarjesh dhe aktivitetesh social-kulturore, sportive etj. Pjesa më e 
madhe e tyre e organizuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose e mbështetur në mënyra të ndryshme nga Bashkia. Një pjesë e tyre 
janë aktivitete me pjesëmarrje të gjërë dhe me potencial të konsiderueshëm për të tërhequr vizitorë edhe nga trevat e tjera të 
Shqipërisë e më gjërë. Duhet te permiresohet  promovimi i informacionit  që lidhet me këto festa. Botimi i një kalendari të 
eventeve kulturore në territorin e ri tashmë, të Bashkisë Shkodër si dhe ngritja e Zyrës së informacionit turistik do të 
kontribuonte ndjeshëm në informimin në kohë të vizitorëve potencialë. Gjithashtu informacioni i mbledhur dhe i sistemuar me 
këtë rast do të publikohet në faqen web të Bashkisë Shkodër.  

ii. Synimi i projektit  

 Promovimi dhe përmirësimi i informacionit për ngjarjet kulturore në Bashkinë Shkodër. 

iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit  

24. Fillimisht do të mblidhet informacioni për të gjitha aktivitetet që zhvillohen periodikisht në territorin e Bashkisë Shkodër. 
25. Përcaktohen specifikimet teknike për prokurimin publik që do zhvillohet. 
26. Botimi dhe shpërndarja e kalendarëve. 

b) Rezultatet qe prisni  

Publikimi i 1000 kopjeve të kalendarëve të ngjarjeve kulturore në Bashkinë Shkodër. 

c) Aktoret e mundshem (grupet qe lidhen me projektin dhe qe ndikohen) d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

4. Stafi i Bashkisë.(Sektori i Marketingut dhe i Shërbimit ndaj Vizitorit, Sektori i 
Prokurimeve Publike, Zyra e Kulturës, Institucionet kulturore të varësisë, etj) 

11. Bashkia e Shkodrës. 
12. Bizneset përfituese të 

turizmit. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 
150 

 Nga kjo: 
Pag
a, 
sig 

operati
ve 

kapita
le 

A.
1 

Mbledhja e informacionit për të gjitha aktivitetet që zhvillohen periodikisht në 
territorin e Bashkisë Shkodër     

A.
2 Përcaktohen specifikimet teknike për prokurimin publik që do zhvillohet     

A.
3 Botimi dhe shpërndarja e kalendarëve     

 TOTAL 150  150  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr .15 
P6.F6.O2.A1:Panairi iatraksioneve dhe bizneseve 
turistike i integruar me produkte artizanale, bujqesore 
dhe ushqimore. 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi ekonomik dhe i 
Turizmit 
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Territori i Shkodrës ofron potenciale të shumta për zhvillimin e shumë llojeve të turizmit duke filluar që nga ai detar, kulturor, 
familjar-mjedisor, malor, të aventurës etj. Gjithashtu rajoni jonë ofron një gamë të gjërë të produkteve bujqësore dhe 
gastronomike me shije krejt të veçanta që përbëjnë një element shumë të rëndësishëm të ofertës turistike të rajonit. Një sinergji 
më e konsoliduar mes bizneve turistike dhe atyre të produkteve bujqësore dhe gastronomike do të krijonte mundësinë për 
produkte të reja turistike duke rritur ndjeshëm numrin e e tyre por edhe duke i përmirësuar cilësisht ato. Panairi është një 
instrument i fuqishëm që ndikon drejt për drejtë në krijimin e bashkëveprimit mes këtyre bizneseve përmes rritjes së njohurive 
për produktet që ekzistojnë në treg dhe eventualisht të lidhjes së kontratave mes këtyre bizneseve.   

ii. Synimi i projektit  

 Me organizimin e këtij aktiviteti synohet të rritet bashkëveprimi mes bizneseve të turizmit,artizanatit dhe atyre të produkteve 
gastronomike. 

iii. Aktivitetet kryesorete projektit  

27. Konceptimi i panairit në të gjithë elementët e tij. 
28. Organizimi i aktivitetit me pjesëmarrjen e bizneseve të Shkodrës. 
29. Publikim i një materiali informativ me produktet që dalin nga panairi. 

b) Rezultatet qe prisni  

Do të rritet mundësia për krijimin e produkteve të reja turistike nëpërmjet organizimit t përbashkët për produktet gastronomike, 
artizanale dhe turistike.  
Organizimi i panairit  

c) Aktoret e mundshem (grupet qe lidhen me projektin dhe qe 
ndikohen) d) Kontributet e mundshme ne projekt  

5. Stafi i Bashkisë.(Drejtoria e Turizmit, Drejtoria e të ardhurave, 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe përmirësimit të klimës së 
biznesit, etj) 

 

13. Bashkia e Shkodrës. 
14. Bizneset përfituese të turizmit. 
15. Shoqata e Artizanëve 
16. ATA 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek)  

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Konceptimi i panairit në të gjithë elementët e tij     

A.2 Organizimi i aktivitetit me pjesëmarrjen e bizneseve të 
Shkodrës     

A.3 Publikim i një materiali informativ me produktet që dalin nga 
panairi     

 TOTAL 250  250  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr .16 P6.F6.O2.A2. Pjesëmarrje në panaire kombetare 
dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi ekonomik dhe i 
Turizmit 
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Territori i Shkodrës ofron potenciale të shumta për zhvillimin e shumë llojeve të turizmit duke filluar që nga ai detar, kulturor, 
familjar-mjedisor, malor, të aventurës etj. Gjithashtu rajoni jonë ofron një gamë të gjërë të produkteve bujqësore dhe 
gastronomike me shije krejt të veçanta që përbëjnë një element shumë të rëndësishëm të ofertës turistike të rajonit. Një sinergji 
më e konsoliduar mes bizneve turistike dhe atyre të produkteve bujqësore dhe gastronomike do të krijonte mundësinë për 
produkte të reja turistike duke rritur ndjeshëm numrin e tyre por edhe duke i përmirësuar cilësisht ato. Panairi është një 
instrument i fuqishëm që ndikon drejt për drejtë në krijimin e bashkëveprimit mes këtyre bizneseve përmes rritjes së njohurive 
për produktet që ekzistojnë në treg dhe eventualisht të lidhjes së kontratave mes këtyre bizneseve.   

ii. Synimi i projektit  

 Me organizimin e këtij aktiviteti synohet të rritet bashkëveprimi mes bizneseve të turizmit,artizanatit dhe atyre të produkteve 
gastronomike.  
 

iii. Aktivitetet kryesorete projektit  

30. Konceptimi i panairit në të gjithë elementët e tij. 
31. Organizimi i aktivitetit me pjesëmarrjen e bizneseve të Shkodrës. 
32. Publikim i një materiali informativ me produktet që dalin nga panairi. 

b) Rezultatet qe prisni  

Do të rritet mundësia për krijimin e produkteve të reja turistike nëpërmjet organizimit te përbashkët për produktet gastronomike, 
artizanale dhe turistike. 
Pjesmarrje ne panairin nderkombetar   

c) Aktoret e mundshem (grupet qe lidhen me projektin dhe qe 
ndikohen) d) Kontributet e mundshme ne projekt  

6. Stafi i Bashkisë.(Drejtoria e Turizmit, Drejtoria e të ardhurave, 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe përmirësimit të klimës së 
biznesit, etj) 

 

17. Bashkia e Shkodrës. 
18. Bizneset përfituese të turizmit. 
19. Shoqata e Artizanëve 
20. ATA 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek)  

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Konceptimi i panairit në të gjithë elementët e tij     

A.2 Organizimi i aktivitetit me pjesëmarrjen e bizneseve të 
Shkodrës     

A.3 Publikim i një materiali informativ me produktet që dalin nga 
panairi     

 TOTAL 250  250  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr .17 Projekti : P6.F6.O3.A1:  Festa e Liqenit 
Llojet e programit : P6. Zhvillimi ekonomik lokal dhe 
turizmit 
Funkesioni :P6.F6: Turizem 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

           Fundjava e javes se trete te muajit qershor eshte percaktuar si Dita e Liqenit te Shkodres,  e cila eshte nje dite e 
perbashket e aprovuar nga te dy ministrite e Mjedisit respektive te Shqiperise dhe Malit te Zi . 
Aktivitete te larmishme ,per diten e liqenit te Shkodres, zhvillohen  per  cdo vit te  cilet fokusohen ne aktivitete  promovuese 
social kulturore, sportive me qellim ruajtjen, mbrojtjen dhe zhvillimin e kesaj trashigimije te pasur natyrore te qytetit si dhe ne 
promovimin e produkteve rajonale dhe bizneseve lokale te Shkodres. 

ii. Synimi i projektit  

 Promovimin e aktiviteteve sportive ujore ne liqenin e Shkodres 

iii. Aktivitetet kryesorete projektit  

Ne diten e liqenit te Shkodres jane parashikuar  organizimi i njesere aktivitetesh sportive ujore me pjesmarrjen e 
sportisteve dhe veteraneve  te Klubit Sportiv Vllaznia, nxenes te shkollave te mesme te qytetit, studente te Universitetit Luigj 
Gurakuqi, si dhe sportiste te ftuar nga ekipe te rretheve te ndryshme te Shqiperise. 
Aktivitetet qe do te zhvillohen : 

1. Maratona Zogaj – Shiroke 
2. Maratona Zalli i Bardhe – Shiroke 
3. Gara shpejtesie not - Rrasa e pare - Molo Shiroke 
4. Ndeshje Vaterpoli 
5. Gara me kanoe  Zalli i Bardhe - Moloja Shiroke 
6. Aktivitet Sportiv me  ëater Ski dhe Ëake Board. 

b) Rezultatet qe prisni  

 Zhvillimi i 6 aktiviteteve te ndryshme sportive ujore ne liqenin e Shkodres  
Promovimi i liqenit te Shkodres per perdorimin e mjeteve lundruese sportive me pjesmarrjen e  30 sportisteve  

c) Aktoret e mundshem (grupet qe lidhen me projektin dhe qe 
ndikohen) d) Kontributet e mundshme ne projekt  

1. Bashkia Shkoder 
2. Shoqata  “Ëater Sports”  
3. Klubi Shumesportesh “Vllaznia” 
4. Universiteti “Luigj Gurakuqi” 

 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 300 

 Nga kjo: 
Paga, sig operative kapitale 

A.1 Maratona Zogaj – Shiroke     
A.2 Maratona Zalli i Bardhe – Shiroke     

A.3 Gara shpejtesie not - Rrasa e pare - Molo Shiroke     

A.4 Ndeshje Vaterpoli     

A.5 Gara me kanoe  Zalli i Bardhe - Moloja Shiroke     

A.6 Aktivitet Sportiv me  ëater Ski dhe Ëake Board     

 TOTAL 300  300  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr .18 P6.F6.O3.A2: Dita e turizmit 
Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit  
 Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Zhvillimi i turizmit ka ecur me hapa të shpejtë në vitet e fundit. Numri i vizitorëve ka ardhur vazhdimisht në rritje nga viti në vit 
dhe po ashtu edhe shtrirja gjeografike e prejardhjes së tyre. Gradualisht sektori i turizmit po shndërrohet në një ndër sektorët 
lider të zhvillimit ekonomik, motor i zhvillimit ekonomik të Shkodrës. Bashkia e Shkodrës, duke kuptuar rëndësinë e zhvillimit të 
turizmit i ka dhënë përparësi të veçantë zhvillimit të tij, duke forcuar kuadrin institucional që punon në këtë drejtim. Gjithashtu 
për të ndërgjegjësuar edhe më shumë komunitetin e biznesin për të rritur përpjekjet dhe bashkëpunimin në këtë drejtim, është 
menduar të organizohet një festë kushtuar turizmit, pikërisht në ditën botërore të turizmit me datë 27 Shtator dhe synohet që të 
shndërrohet në një festë tradicionale dhe të festohet çdo vit me aktivitete të ndryshme. Ky aktivitet do të evidentojë dhe do të 
promovojë më tej edhe vlerat dhe potencialet e veçanta turistike që ka territori i Bashkisë Shkodër.  

ii. Synimi i projektit  

Promovimi i vlerave dhe potencialeve të turizmit në Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesorete projektit  

Organizimi i Festës me të gjithë komponentët e saj:  
 

Lajmerime dhe botime promocionale per festen  
Program artistik  
Shpenzime logjistike per ngritjen dhe funkesionimin e panairit   
Zhvillimi i Ditës Botërore të Turizmit në një nga sheshet e qytetit të Shkodrës. 
 

b) Rezultatet qe prisni  

 Promovimi i burimeve dhe atraksioneve turistike të Shkodrës nëpërmjet organizimit të Ditës Botërore të Turizmit. 

c) Aktoret e mundshem (grupet qe lidhen me projektin dhe qe ndikohen) d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

Bashkia Shkoder 
Bizneset përfituese të turizmit. 
ATA 
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë 
Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Turizmit. 

21. Bashkia e Shkodrës. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek)  

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operativ
e 

kapital
e 

A.1 Lajmerime dhe botime promocionale per festen      

A.2 Program artistik      

A.3 Shpenzime logjistike per ngritjen dhe funkesionimin e panairit       

A.4 Zhvillimi i Ditës Botërore të Turizmit në një nga sheshet e qytetit të 
Shkodrës     

 TOTAL 250  250  

f) Periudha e zbatimit  
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.19 P6.F6.O3.A3: Hapja e sezonit turistik Velipoje 
Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit   
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Velipoja është një ndër destinacionet e mirënjoura të bregdetit Shqiptar me vlera të padiskutueshme dhe potenciale të 
konsiderueshme për zhvillimin e turizmit të diellit e rërës. Aktualisht frekuentohet nga një numër i madh pushuesish gjatë 
sezonit të verës të përqëndruar kryesisht vetëm në muajt korrik e gusht, por Velipoja zotëron potenciale të tilla që ky sezon të 
jetë më masiv dhe më i shtrirë ne kohë. Dita e hapjes së sezonit turistik është zhvilluar çdo vit këto vitet e fundit me 
pjesëmarrjen e banorëve të zonës dhe qytetarë nga Shkodra. Organizimi i kësaj feste kontribuon ndjeshëm në përmirësimin e 
promocionit që i bëhet Velipojës dhe kështu ndikon drejtpërdrejt në rritjen e numrit të vizitorëve dhe pushuesve në Velipojë. 

ii. Synimi i projektit  

Promovimi i vlerave natyrore turistike të plazhit të Velipojës. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

 Organizimi i hapjes se sezonit turistik : 
 Lajmerime dhe botime promocionale per aktivitetin 
 Program artistik  
 Shpenzime logjistike per organizimin e aktivitetit 
 Pjesmarrja e operatoreve turistike vendas dhe te rajonit, rrjetin e hotelerise dhe restoranteve te Velipojes.  
 Zhvillimi i Ditës së Hapjes së sezonit turistik në Velipojë. 

b) Rezultatet qe prisni  

 Promovimi i burimeve dhe atraksioneve turistike të Velipojës nëpërmjet organizimit të Ditës së Hapjes së Sezonit turistik në 
Velipojë. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

 Bashkia Shkoder 
 Bizneset përfituese të turizmit. 
 ATA 
 Dhoma e Tregtisë dhe industrisë 
 Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Turizmit. 

Bashkia e Shkodrës. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Paga
, sig 

operati
ve 

kapita
le 

A.1 Lajmerime dhe botime promocionale per aktivitetin 50  50  

A.2 Program artistik  180  180  

A.3 Shpenzime logjistike per organizimin e aktivitetit 120  120  

A.4 Pjesmarrja e operatoreve turistike vendas dhe te rajonit, rrjetin e hotelerise dhe 
restoranteve te Velipojes.     

A.5 Zhvillimi i Ditës së Hapjes së sezonit turistik në Velipojë.     

 TOTAL 350  350  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.20 P6.F6.O3.A4: Festë e hapjes së sezonit turistik në Theth 
Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit  
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Zona e Thethit është një nga destinacionet më atraktive të territorit të Bashkisë Shkodër e më gjërë. i gjendur në zemër të 
Alpeve ofron mundësi të jashtëzakonshme për zhvillimin e shumë llojeve të turizmit malor dhe të aventurës. Vitet e fundit 
Thethi është konsoliduar mjaft mirë si destinacion turistik malor dhe zhvillimi i turizmit aty është në rritje. Me ndryshimin e 
reformës territoriale administrative dhe kalimin e atij territori nën administrimin e Bashkisë Shkodër lind nevoja e një promovimi 
më të organizuar në mënyrë që të rritet akoma më shumë numri i vizitorëve në Theth. Për këtë është menduar organizmi i një 
feste që do të çelë sezonin turistik në Theth dhe që përkon edhe me një traditë të fshatit që quhet “Dalja në Bjeshkë”. Kjo festë 
ka për qëllim të promovojë Thethin si destinacion turistik edhe tek vizitorët vendas pasi aktualisht ata përbëjnë vetëm një pjesë 
të vogël të turizmit në Theth. 

ii. Synimi i projektit  

Promovimi i vlerave natyrore turistike të fshatit Theth. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

Organizimi i Festës me të gjithë komponentët e saj : 
33. Lajmerime dhe botime promocionale per festen  
34. Program artistik  
35. Shpenzime logjistike per ngritjen dhe funkesionimin e panairit   
36. Pjesmarrja e operatoreve turistike vendas dhe te rajonit, rrjetin e hotelerise dhe restoranteve te Theth.  
37. Zhvillimi i Festës “Dalja në Bjeshkë” 
 

b) Rezultatet qe prisni  

 Promovimi i burimeve dhe atraksioneve turistike të Thethit nëpërmjet organizimit të Festës së Thethit me titull “Dalja në 
Bjeshkë”. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

22. Bashkia e Shkodrës. 
23. Bizneset përfituese të turizmit. 
24. ATA 
25. Dhoma e Tregtisë dhe industrisë 

Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Turizmit. 

1. Bashkia e Shkodrës. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Paga
, sig 

operati
ve 

kapita
le 

A.1 Lajmerime dhe botime promocionale per festen  40  40  

A.2 Program artistik  180  180  

A.3 Shpenzime logjistike 130  130  

A.4 Pjesmarrja e operatoreve turistike vendas dhe te rajonit, rrjetin e hotelerise dhe 
restoranteve te Theth.      

A.5 Zhvillimi i Festës “Dalja në Bjeshkë”     

A.6 TOTALI 350  350  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.21 P6.F6.O3.A5: Dita e biçikletave 
Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit 
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i.  Situata  

Shkodra është qyteti numër një në Shqipëri për përdorimin e biçikletës me një traditë të hershme të përdorimit të saj që zë fill 
që në shekullin e 19. Gjithashtu Shkodra renditet në 10 qytetet që përdorin më shumë biçikletën në rang europian. Gjatë 
periudhës së dikataturës biçikleta ishte mjeti kryesor i transportit në Shkodër pasi numri i makinave ishte shumë i kufizuar. Me 
ardhjen e demokracisë dhe zhvillimin ekonomik numri i makinave ka ardhur vazhdimisht në rritje duke kërcënuar kështu 
zbehjen e kësaj tradite. Gjithashtu rritja e numrit të makinave rrezikon edhe ndotjen e ajrit nga gazrat dhe elementëve të tjerë të 
mjedisit nga mbetjet e tyre. Me organizimin e ditës së biçikletave dhe shndërrimin e saj në një festë të përvitshme synohet 
ripërtëritja e traditës si edhe promovimi i mënyrës së shëndetshme të jetesës.   

ii. Synimi i projektit (me nje fjali cfare do te zgjidhni per ate qe eshte problemi kryesor, perfitimi i grupit te synuar) 

Ripërtëritja e traditës së përdorimit të biçikletës dhe rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për ruajtjen e mjedisit 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

 
38. Zhvillimi i një konkursi fotografik me temë biçikletën 
39. Konkursi bukurie për përdorues të biçikletës. 
40. Garë me biçikleta mes nxënësve të shkollave të ndryshme 
41. Publikimi materialeve promocionale për përdorimin e biçikletës 

 

b) Rezultatet qe prisni  

Rritje e ndërgjegjësimit qytetar për benefitet që sjell përdorimi i biçikletës nëpërmjet organizimit të një dite festive. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

7. Bashkia Shkoder 
8. DAR 
9. Klubi Shumësportësh Vllaznia 

26. Bashkia e Shkodrës. 
27. Shoqatat Mjedisore. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Paga
, sig 

operativ
e 

kapital
e 

A.1 Zhvillimi i një konkursi fotografik me temë biçikletën 20  20  

A.2 Konkursi bukurie për përdorues të biçikletës. 20  20  

A.3 Garë me biçikleta mes nxënësve të shkollave të ndryshme 20  20  

A.4 Publikimi materialeve promocionale për përdorimin e biçikletës dhe lajmërime 
në media. 30  30  

A.5 Shpenzime logjistike 60  60  

 TOTALI 150  150  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.22 P6:F6:O3:A6: 
Aktiviteti “Triathlon Labeat” 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi ekonomik 
dhe i Turizmit 
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Liqeni i Shkodrës është një burim dhe potencial shumë i rëndësishëm i Bashkisë Shkodër i cili ofron mundësi të mëdha për 
zhvillimin e një sërë aktivitetesh sportive që synojnë zhvillimin e jetës sportive në Shkodër si edhe promovojnë jetën e 
shëndetshme. Këto tre vitet e fundit, në brigjet e Liqenit të Shkodrës është zhvilluar aktiviteti “Triatlon Labeat”. Ky aktivitet 
quhet tregarësh pasi përfshin tre gara të ndryshme, vrapim 3.8 km, çiklizëm 10 km dhe not 1.5 km. Pjesëmarrja ka qenë e 
kënaqshme me sportistë e qytetarë të thjeshtë amatorë të sportit. Gjithashtu ky aktivitet është ndjekur edhe nga qytetarë të 
Shkodrës. Synojmë që ky aktivitet të zhvillohet në vitet në vazhdim dhe të rritet gjithashtu edhe pjesëmarrja duke ftuar edhe 
sportistë të tjera nga qytete të tjera të Shqipërisë, Kosovës e Malit të Zi. Ky aktivitet shërben edhe për një ndërgjegjësim të 
komunitetit për ruajtjen e vlerave të Liqenit dhe për një jetë sa më aktive.   

ii. Synimi i projektit (me nje fjali cfare do te zgjidhni per ate qe eshte problemi kryesor, perfitimi i grupit te synuar) 

Promovimi i vlerave të Liqenit dhe i mënyrës së shëndetshme të jetesës si edhe rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për 
ruajtjen e mjedisit. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

 
42. Zhvillimi i  garës “Triathlon Labeat” (not 1.5 km, çiklizëm 10 km, vrapim 3.8 km) 
43. Njoftime dhe publikime për zhvillimin e aktivitetit. 
44. Shpenzime logjistike për zhvillimin e garës. 
45. Zhvillimi i aktivitetit. 

b) Rezultatet qe prisni  

Zhvillimi i aktivitetit sportiv, tregarëshit “Triathlon Labeat”. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

28. Bashkia e Shkodrës. 
10. DAR 
11. Klubi Shumësportësh Vllaznia 
 

4. Bashkia e Shkodrës. 
5. Shoqatat Sportive 

 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Njoftime dhe publikime për zhvillimin e aktivitetit. 25  25  

A.2 Shpenzime logjistike për zhvillimin e garës. 25  25  

A.3 Zhvillimi i aktivitetit. 40  40  

A.4 Zhvillimi i  garës “Triathlon Labeat” (not 1.5 km, çiklizëm 10 km, 
vrapim 3.8 km) 60  60  

 TOTAL 150  150  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.23 P6.F6.O4:A1:  
 Ngritja dhe paisja e drejtorisë së Turizmit 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi ekonomik dhe i 
Turizmit 
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Vitet e fundit sektori i turizmit ka pasur rritje të ndjeshme dhe gradualisht po shndërrohet në një ndër sektorët primarë të 
zhvillimit ekonomik të territorit të Shkodrës. Tendenca është përsëri në rritje duke ndjekur edhe tendencën e zhvillimit të turizmit 
në botë. Kjo ka ardhur edhe për shkak të ndryshimit të të bërit turizëm në shkallë ndërkombëtare. Turistët gjithnjë e më tepër 
po braktisin turizmin e masës duke kërkuar gjithnjë e më shumë produktet turistike të vecanta, origjinale dhe të integruara edhe 
me lloje të tjera aktivitetesh. Kushte të tilla i plotëson më së miri Shqipëria dhe në vecanti Shkodra. Deri më sot ka pasur një 
sektor të promovimit të territorit dhe zhvillimit ekonomik. Me krijimin e Bashkise së  re eshte parashikuar ngritja e një drejtorie të 
dedikuar turizmit me dy sektorë që janë Sektori i Zhvillimit të Turizmit dhe Produktit Turistik dhe Sektori i Marketingut dhe i 
Shërbimit për vizitorin. Për funksionimin optimal të këtyre zyrave nevojitet edhe paisja e zyrave me mjetet e nevoshme 
logjistike.  

ii. Synimi i projektit  

 Përforcimi i kuadrit institucional të zhvillimit të turizmit nepermjet krijimit te strukturave te dedikuara per menaxhimin dhe 
zhvillimin e sektorit te turizmit  

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

46. Konceptimi i organizimit të Drejtorisë së Turizmit 
47. Rekrutimi i stafit. 
48. Paisja e zyrës me mjetet e nevojshme për funksionimin e saj. 

b) Rezultatet qe prisni  

 Krijimi i  Drejtorise se Turizmit  te Bashkise Shkoder 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

1. Bashkia Shkoder 
2. GIZ  Shqiperi  
3. Bizneset përfituese të turizmit. 

29. Bashkia e Shkodrës. 
2.   GIZ  Shqiperi  

 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lekë)  

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Konceptimi i organizimit të Drejtorisë së Turizmit     

A.2 Rekrutimi i stafit.     

A.3 Paisja e zyrës me mjetet e nevojshme për funksionimin e saj.     

 TOTAL 0    

f) Periudha e zbatimit  
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.24 P6.F6.O4.A2: 
Ngritja dhe paisja e Zyrës së Informacionit Turistik në qytetin Shkodër 

Llojet e programit: P6: 
Zhvillimi ekonomik dhe i 
Turizmit Funksioni: P6.F6: 
Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

              Vitet e fundit gjithnjë e më tepër, territori i Bashkisë Shkodër sheh një numër në rritje të vizitorëve me origjinë nga 
vende të ndryshme por edhe nga kontinente të ndryshme. Të ndryshme janë jo vetëm vendet e origjinës por edhe tipologjia e 
udhëtimeve të tyre. Një pjesë vijnë në mënyrë të organizuar nga agjensi të ndryshme shqiptare apo të huaja, por një pjesë e 
mirë e tyre vijnë në mënyrë të paorganizuar. Kjo tipologji vizitorësh kanë nevojë më shumë se të tjerët për informacion. Vitet e 
fundit ka qenë një Zyrë e Informacionit Turistik e Bashkisë që ka funksionuar deri nga fillimi i vitit 2015 por që aktualisht nuk 
funksionon më. Shihet si nevojë emergjente ngritja dhe vënia në funksionim e një zyre të re të Informacionit Turistik të 
Bashkisë Shkodër që të ofrojë informacion cilësisht të mirë dhe të standartizuar. Zyra do të ketë një personel prej 2 nëpunësish 
në mënyrë që të krijohet mundësia e funksionimit me orare të zgjatura në mënyrë që vizitorët të mund të marrin informacionin 
në cdo kohë. 

ii. Synimi i projektit  

 Ofrimi i informacionit cilësor për turistët. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

49. Rektrutimi i personelit. 
50. Paisja e zyrës me infrastrukturen e nevojshme  dhe materiale  promocionale-informative që duhen për një funksionim 

normal. 

b) Rezultatet qe prisni  

 Përmirësimi i shërbimit ndaj vizitorit dhe i marketingut të territorit me anë të  
Ngritja dhe vënia në funksion e Zyrës së informacionit turistik në qytetin e  Shkodrës. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme 
ne projekt  

30. Bashkia e Shkodrës. 
31. Bizneset përfituese të turizmit. 
32. ATA 
33. Dhoma e Tregtisë dhe industrisë 
Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Turizmit. 

Bashkia Shkoder  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Pag
a, 
sig 

opera
tive 

kapit
ale 

A.
1 Rektrutimi i personelit.     

A.
2 

Paisja e zyrës me infrastrukturen e nevojshme  dhe materiale  promocionale-
informative që duhen për një funksionim normal. 250  250  

 TOTAL 250  250  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.25 P6.F6.O4:A3: Ngritja dhe paisja e Zyrës së Informacionit Turistik 
në teritorin e njësisë administrative Velipojë 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit Funksioni: 
P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Plazhi i Velipojës ëshë një ndër destinacionet më të preferuar në Shqipëri për sa i përket turizmit të diellit dhe rërës me një 
frekuentim të lartë me pushues nga Shkodra dhe rrethinat e saj por edhe nga zona të tjera të Shqipërisë. Gjithashtu një pjesë 
të mirë të pushuesve e përbëjnë edhe pushuesit nga Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e më tej. Velipoja ka një numër të madh 
strukturash akomoduese por megjithatë shpesh gjetja e dhomave të pushimit bëhet e vështirë për pushuesit pasi nuk ekziston 
informacioni për dhomat e disponueshme. Gjithashtu Velipoja ofron një varietet mundësish për aktivitete të ndryshme përveç 
plazhit siç mund të jenë shëtitjet në natyrë, vëzhgimi i zogjve etj. Pikërisht për këto dy arsye është parashikuar ngritja e një zyre 
informacioni që do të mundësonte dhënien e informacionit për vizitorit për dhomat në dispozicion të tyre si edhe për aktivitetet e 
mundshme në territorin e Velipojës. 

ii. Synimi i projektit  

 Ofrimi i informacionit cilësor për turistët. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

51. Rektrutimi i personelit. 
52. Paisja e zyrës me materiale zyre dhe promocionale-informative që duhen për një funksionim normal. 

b) Rezultatet qe prisni  

 Përmirësimi i shërbimit ndaj vizitorit dhe i marketingut të territorit me anë të ngritjes dhe vënies në funksion të një Zyre të 
informacionit turistik për territorin e Velipojës. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

34. Bashkia e Shkodrës. 
35. Bizneset përfituese të turizmit. 
36. ATA 
37. Dhoma e Tregtisë dhe industrisë 
Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Turizmit. 

Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operati
ve 

kapital
e 

A.1 Rektrutimi i personelit.     

A.2 Paisja e zyrës me infrastrukturen e nevojshme  dhe materiale  promocionale-
informative që duhen për një funksionim normal. 250  250  

 TOTAL 250  250  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.26 P6.F6.O4:A4: Ngritja dhe paisja e Zyrës së Informacionit Turistik në 
Theth 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit 
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Thethi konsiderohet sot nga të gjithë tour operatorët si perla e turizmit malor sot në Shqipëri. Vitet e fundit ka njohur zhvillime të 
rëndësishme për sa i përket zhvillimit të turizmit. Falë vullnetit të banorëve dhe projekteve të ndryshme oferta turistike e Thethit 
ka ardhur duke u përmirësuar dhe pasuruar dhe sot mund të konsiderohet një destinacion i konsoliduar me mbi 17 000 netë 
fjetjeje në sezon që mund të konsiderohet një shifër mjaft pozitive duke pasur parasysh që ka një popullsi prej vetëm 150 
banorësh. Pjesa dërrmuese e turistëve që viztojnë Thethin janë turistë nga Evropa Veriore dhe Qëndrore të cilët në shumicën e 
rasteve vijnë të paorganizuar dhe me fare pak informacion për destinacionin. Informacioni është gjendur kryesisht nga burime 
të ndryshme në internet dhe duke iu drejtuar banorëve të zonës. Pra informacioni është sporadik, shpesh nga burime të 
pasigurta dhe i mangët. Për këto arsye shihet e domosdoshme ngritja e një zyre të informacionit turistik që do të ofrojë 
informacionin e duhur dhe të standartizuar për këto vizitorë.  

ii. Synimi i projektit  

 Ofrimi i informacionit cilësor për turistët në Theth. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

53. Rektrutimi i personelit. 
54. Paisja e zyrës me materiale zyre dhe promocionale-informative që duhen për një funksionim normal. 

b) Rezultatet qe prisni  

 Përmirësimi i shërbimit ndaj vizitorit dhe i marketingut të territorit me anë të ngritjes dhe vënies në funksion të Zyres së 
informacionit turistik në Theth. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

38. Bashkia e Shkodrës. 
39. Bizneset lokale përfituese të turizmit. 
40. ATA 
41. Dhoma e Tregtisë dhe industrisë 
Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Turizmit. 

Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Paga
, sig 

operat
ive 

kapit
ale 

A.1 Rektrutimi i personelit.     

A.2 Paisja e zyrës me infrastrukturen e nevojshme  dhe materiale  promocionale-
informative që duhen për një funksionim normal. 250  250  

 TOTAL 250  250  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.27 P6.F6.O5.A1: Vendosja e tabelave informative turistike për objekte të 
interesit për vizitorët 

Llojet e programit: P6: 
Zhvillimi ekonomik dhe i 
Turizmit Funksioni: P6.F6: 
Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Territori i Shkodrës ka pasur investime të shumta për sa i përket infrastrukturës dhe në veçanti të asaj në funksion të turizmit 
dhe mund të thuhet se këto investime kanë filluar të japin frutet e tyre ne rritjen numrit të vizitorëve. Duhet të themi se 
shërbimet ndaj vizitorit e sidomos informacioni i ofruar për këto vizitorë nuk kanë qenë me të njëjtin ritëm përmirësimi. Sidomos 
informacioni nuk ka qenë në cilësinë dhe sasinë që kërkon zhvillimi aktual i turizmit. Është parashikuar ngritja e zyrave të 
integruara të informacionit turistik të vendosura në qytetin e Shkodrës, në plazhin e Velipojës dhe në Theth. Megjithatë për një 
shërbim më të mirë ndaj vizitorëve dhe në mënyrë që informacioni të jetë sa më i aksesueshëm dhe sa më lehtësisht i 
arritshëm është parashikuar vendosja e 10 tabelave informative që do të përmbajnë informacionin bazë për objektet me interes 
si  dhe hartën e Bashkisë.  

ii. Synimi i projektit  

 Nëpërmjet këtij projekti synohet përmirësimi i sinjalistikës dhe i informacionit turistik. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

55. Për prodhimin e këtyre tabelave fillimisht do konceptohet se çfarë informacioni do të përmbajnë, përcaktohen forma 
dhe përmbajtja. 

56. Përcaktohen termat e referencës apo specifikimet teknike për prokurimin publik që do zhvillohet. 
57. Prodhimi dhe instalimi i tabelave. 

b) Rezultatet qe prisni  
Do të pëmirësohet ndjeshëm informacioni i ofruar ndaj vizitorëve si dhe do jetë lehtësisht i arritshëm me anë të vendosjes së 
10 tabelave informative. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme 
ne projekt  

1. Bashkia e Shkodrës. 
2. Bizneset përfituese të turizmit. 

42. Bashkia e Shkodrës. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Pag
a, 
sig 

opera
tive 

kapit
ale 

A.
1 

Për prodhimin e këtyre tabelave fillimisht do konceptohet se çfarë informacioni 
do të përmbajnë, përcaktohen forma dhe përmbajtja.     

A.
2 

Përcaktohen termat e referencës apo specifikimet teknike për prokurimin publik 
që do zhvillohet.     

A.
3 Prodhimi dhe instalimi i tabelave.     

 TOTAL 150  150  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.28 P6.F6.O5.A2: Paisja me sinjalistikën e përshtatshme të shtigjeve për 
ecje në Tarabosh 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit 
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Liqeni i Shkodrës përbën një aset shumë të çmuar të Bashkisë Shkodër me potenciale të konsiderueshme për zhvillimin e 
turizmit mjedisor dhe familjar. Historikisht ka qenë pikë pushimi dhe kurimi për njerëzit që vuajnë nga sëmundje të ndryshme të 
aparatit të frymëmarrjes. Prania e Malit të Taraboshit ia shton edhe më tepër vlerat dhe atraksionin duke ofruar mundësi edhe 
për diversifikimin e produktit turistik që mund të zhvillohet në brigjet e Liqenit. Aktivitetet e pushuesve në brigjet e Liqenit 
aktualisht janë të kufizuara dhe sidomos për ato që janë të dhënë pas shëtitjeve malore që janë mjaft të shëndetshme. Ecja në 
Tarabosh është e shëndetshme për aktivitetin fizik që zhvillohet, ajrin e pastër dhe për aromën e sherbelës që rritet atje. Në 
malin e Taraboshit ka disa shtigje malore që përdoren nga banorët  e fshatrave por që nuk janë lehtësisht të dallueshme dhe të 
sigurta. Evidentimi i tyre, paisja me sinjalistikën e nevojshme dhe pastrimi i tyre do të krijonte mundësi dhe lehtësi për 
pushuesit që duan të zhvillojnë shëtitje në Malin e Taraboshit. 

ii. Synimi i projektit  

Pasurimi i ofertës turistike në brigjet e Liqenit të Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

58. Mbledhja dhe sistemimi i informacionit për shtigjet ekzistuese. 
59. Identifikimi i të paktën tre shtigjeve të ndryshme të përshtatshme për ecje të kategorive të ndryshme. 
60. Pregatitja e dokumentacionit tekniko-ligjor për garën e hapur për kryerjen e punimeve. 
61. Kryerja e punimeve dhe vënia në funksion të vizitorëve të këtyre shtigjeve.  
62. Botimi i një broshure informative. 

b) Rezultatet qe prisni  

 Identifikimi dhe vënia në gatishmëri e tre shtigjeve të përshtatje për ecje në malin e Taraboshit. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

43. Bashkia e Shkodrës. 
44. Dega e Turizmit të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës. 
45. Banorët e zonës. 

Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Total
i 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Pag
a, 
sig 

operati
ve 

kapita
le 

A.
1 Mbledhja dhe sistemimi i informacionit për shtigjet ekzistuese.     

A.
2 

Identifikimi i të paktën tre shtigjeve të ndryshme të përshtatshme për ecje të 
kategorive të ndryshme.     

A.
3 

Pregatitja e dokumentacionit tekniko-ligjor për garën e hapur për kryerjen e 
punimeve.     

A.
4 Kryerja e punimeve dhe vënia në funksion të vizitorëve të këtyre shtigjeve.      

A.
5 Botimi i një broshure informative.     

 TOTAL 200  200  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.29 P6.F6.O5.A3: Identifikimi dhe paisja me sinjalistikën e përshtatshme të 
shtigjeve për ecje në Theth 

Llojet e programit: P6: 
Zhvillimi ekonomik dhe i 
Turizmit 
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

Zona e Thethit, e gjendur në zemër të Alpeve shqiptare përbën sot një ndër destinacionet më të frekuentuara të turizmit malor 
në Shqipëri. Ai frekuentohet nga një numër gjithnjë në rritje turistësh kryesisht europiano perëndimor të apasionuar pas ecjes 
në natyrë, alpinizmit, sporteve të aventurës por edhe thjeshtë kuriozë për mënyrën autentike të jetesës së banorëve të zonës. 
Ka pasur një seri projetesh të suksesshme të krijimit të paketave turistike të ecjes nëpër shtigjet malore ndër të cilët mund të 
përmendim si ndër më të rëndësishmit projektin e financuar nga GIZ, Peeks of the Balcans (Majat e Ballkanit). Brenda zonës 
së Thethit ka mjaft pika tërheqëse me interes për vizitorët të cilat vizitohen duke ecur në këmbë në shtigje që njihen nga guidat 
turistike të zonës. Këto shtigje kanë nevojë që të tregohen më mirë dhe të paisen me sinjalistikë të përshtatshme pasi ka një 
numër të madh vizitorësh të cilët vijnë në mënyrë të paorganizuar dhe pa guida turistike për të vizituar Thethin.  

ii. Synimi i projektit  

Përmirësimi i shërbimit dhe informacionit për vizitorët. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

63. Mbledhja dhe sistemimi i informacionit për shtigjet ekzistuese. 
64. Identifikimi i nevojave për ndërhyrje në shtigje për markimin e tyre dhe meremetimin e tyre aty ku ka nevojë. 
65. Pregatitja e dokumentacionit tekniko-ligjor për garën e hapur për kryerjen e punimeve. 
66. Kryerja e punimeve 
67. Botimi i një broshure informative. 

b) Rezultatet qe prisni  

 Markimi i shtigjeve dhe paisja me sinjalistikën përkatëse e shtigjeve në Theth. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme 
ne projekt  

46. Bashkia e Shkodrës. 
47. Dega e Turizmit të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës. 
48. Banorët e zonës. 
 

Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Total
i 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Pag
a, 
sig 

operati
ve 

kapita
le 

A.
1 Mbledhja dhe sistemimi i informacionit për shtigjet ekzistuese.     

A.
2 

Identifikimi i nevojave për ndërhyrje në shtigje për markimin e tyre dhe meremetimin 
e tyre aty ku ka nevojë.     

A.
3 

Pregatitja e dokumentacionit tekniko-ligjor për garën e hapur për kryerjen e 
punimeve.     

A.
4 Kryerja e punimeve 350  350  

A.
5 Botimi i një broshure informative. 50  50  

 TOTAL 400  400  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.30 P6.F6.O5.A4: Krijimi i 7 shtigjeve të reja për bicikleta në 
lumin Buna, Velipojë, Baks dhe Rrjoll 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi ekonomik 
dhe i Turizmit 
Funksioni: P6.F6: Zhvillimi i Turizmit 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  
Zona e Velipojës është e pasur në burime natyrore. Sipërfaqet pyjore dhe shkurrore, sipërfaqet lagunore, dunat ranore dhe 
bregdetare, kënetat, rezervati natyror janë një pjesë e burimeve naturore të saj. Zhvillimi dhe promovimi i llojeve të ndryshme të 
turizmit që kjo zonë ofron,  deri sot nuk i është përgjigjur mjaftueshëm  pritshmërive të turistëve dhe vetë komunitetit, përsa i 
takon përdorimit të potencialeve dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Në këtë kontekst,  një prioritet të vecantë i duhet kushtuar 
diversifikimit të ofertës turistike dhe zhvillimit të turizmit rural, i cili në mënyrë të pajtueshme me ambjentin të ofrojë një 
mirëpërdorim të terrenit lumor, të kryejë një cikël të integruar të njohjes dhe shijimit të bregut lumor, duke integruar atë me 
zonen detare dhe liqenore.  
Ky projekt propozim ka si qëllim zhvillimin e turizmit të bicikletave, përmes krijimit të shtatë shtigjeve të reja përgjatë lumit Buna 
dhe Velipoje/ Baks Rrjoll dhe vjen si vazhdim i projektit “ Living the river” të Komunës Dajc  financuar nga Qendra Zvicerjane 
dhe Austriake per Zhvillim në rehabilitimin e argjinaturës dhe krijimin e shtegut të bicikletave Shirq- Pentar (14 km) 
Realizimi i këtij projekti synon të nxisë zhvillimin e turizmit rural dhe promovimin e vlerave ekologjike, kulturore dhe etnografike 
të zonës. 

ii. Synimi i projektit  

Të promovojë turizmin e përgjegjshëm me bazë komunitare në rritjen e benifiteve socio-kulturore dhe përmirësimin e mjedisit 
Krijimi i një zone atraktive për shëtitje me bicikleta në harmoni të plotë me natyrën, larg trafikut, të përshatshëm për të gjitha 
grup moshat; 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  
1. Përcaktimi i 7 shtigjeve për shëtitje me bicikleta 

 Nderhyrje të vogla në infrastrukturë ( jo ndërtim, por pastrim, sheshim i shtigjeve të propozuara; 
 Krijimi i shtegut 1. të bicikletave: Shkodër - Pentar (23 km) 
 Krijimi i shtegut 2. të bicikletave: Pentar – Velipojë (21 km) 
 Krijimi i shtegut 3: Xhiro me bicikleta përgjatë rezervatit të Velipojës (8 km) 
 Krijimi i shtegut 4: Xhiro me bicikleta Velipojë qendër- Laguna e Vilunit (7 km) 
 Krijimi i shtegut 5: Xhiro me bicikleta përgjatë zonës Velipojë- Baks- Rrjoll- Velipojë qendër (12.5 km) 
 Krijimi i shtegut 6. të bicikletave: Velipojë- Gomsiqe- Kisha Bajramaj- Velipojë (32.5 km) 
 Krijimi i shtegut 7. të bicikletave: Velipojë- Baks/Rrjoll (18 km) 

2. Pastrimi i ambientit ( minimum 3 zona, duke filluar nga Kata-Lina, në mes Cobaj dhe lagjia e re, përgjate lagunës..) 
3. Përmirësimi i sinjalistikes ekzistuese dhe vendosja e tabelave të reja informative në zonat e shtigjeve të propozuara; 
b) Rezultatet qe prisni  

6. Promovimi i turizmit të bicikletave përmes krijimit të 7 shtigjeve/ itinerareve në lumin Buna; Velipoje & Baks Rrjoll  
7. Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për një ambient të pastër 
8. Rritja e shkallës së informimit të turistëve përmes sinjalistikës së përmirësuar dhe vendosjes së tabelave informative në 

destinacionet me interes të lartë mjedisor dhe turistik 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

9. Bashkia Shkoder 
10. Bizneset përfituese të turizmit. 
11. Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Turizmit. 
12. Popullsia e zonës 

IUCN 
Ride Albania Mountain Biking 
Bashkia e Shkodrës. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operativ
e kapitale 

A.1 Përcaktimi i 7 shtigjeve për shëtitje me bicikleta     

A.2 Nderhyrje të vogla në infrastrukturë ( jo ndërtim, por pastrim, sheshim i 
shtigjeve të propozuara     

A.3 Pastrimi i ambientit     

A.4 Përmirësimi i sinjalistikes ekzistuese dhe vendosja e tabelave të reja 
informative në zonat e shtigjeve të propozuara     

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.31 P6.F6.O5.A5 Hartimi i paketave të integruara me produkte të 
ndryshme turistike 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit 
Funksioni: P6.F6: Turizëm  

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  
Zona nën administratimin e Bashkisë Shkodër është një zonë që ofron një varietet të konsiderueshëm atraksionesh turistike me 
një ofertë të pasur dhe me mundësi për zhvillimin e shumë aktiviteteve rekreative dhe argëtuese për vizitorët. Mundësitë për 
kombiniin e shumë lloje aktivitetesh janë të shumta, që nga turizmi kulturor, i diellit dhe rërës, mjdisor,  familjar, rural, i 
aventurës etj. Ka shumë biznese që ofrojnë një shumëllojshmëri shërbimesh në fushën e turizmit si agjensi udhëtimesh 
hoteleri, restoranteri, shitje suveniresh, biçikleta me qera etj. Vihet re një mungesë koordinimi të aktiviteteve mes tyre për 
krijimin e produkteve të ingruara të shërbimeve që ofrojnë këto biznese dhe atraksioneve turistike të zonës së Shkodrës. Krijimi 
i produkteve të integruara të paketave turistike të territorit të ri të Bashkisë Shkodër do të rriste atraktivitetin e zonës dhe 
rrjedhimisht do të rriste edhe numrin e vizitorëve që vijnë në Shkodër. Mundësitë për krijimin e paketave të integruara janë të 
shumta dhe përpjekjet tona do të fokusohen në hartimin e 5 paketave bazë që do të shërbejnë si model për krijimin edhe të 
tjera paketave turistike të integruara.   

ii. Synimi i projektit (me nje fjali cfare do te zgjidhni per ate qe eshte problemi kryesor, perfitimi i grupit te synuar) 

Krijimin e produkteve të reja dhe të integruara turistike. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

 
68. Vlerësimi  i paketave turistike dhe shërbimeve që ofrohen në territorin e Bashkisë Shkodër. 
69. Dizenjimi i 5 paketave të integruara turistike me aktivitete të llojeve të ndryshme. 
70. Publikimi i 1500 broshurave (300 për secilën paketë) për paketat e identifikuara. 
71. Shpërndarja në tour operatorët dhe agjensitë e udhëtimit. 

b) Rezultatet qe prisni  

Identifikimin e 5 paketave turistike të integruara dhe botimin e 1500 broshurave promocionale 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

12. Bashkia e Shkodrës. 
13. DAR 
14. Klubi Shumësportësh Vllaznia 

6. Bashkia e Shkodrës. 
7. Shoqatat Sportive 

 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Pag
a, 
sig 

operativ
e 

kapital
e 

A.1 Vlerësimi  i paketave turistike dhe shërbimeve që ofrohen në territorin e 
Bashkisë Shkodër.     

A.2 Dizenjimi i 5 paketave të integruara turistike me aktivitete të llojeve të ndryshme.     

A.3 Publikimi i 1500 broshurave (300 për secilën paketë) për paketat e identifikuara.   120  

A.4 Shpërndarja në tour operatorët dhe agjensitë e udhëtimit.     

A.5      

A.5      

 TOTALI 120  120  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.32 P6.F6.O5.A6. Integrimi i marketingut të produkteve bujqësore në 
oferten e turizmit rural nëTheth 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit  
Funksioni: P6.F6: Zhvillimi i 
Turizmit 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  
Zona e Thethit ka tërhequr ndjeshëm interesin e turistëve të huaj vitet e fundit. Sipas statistikave, numri i turistëve gjatë 2015 
ishte rreth 20 000 vizitorë, ndër këta 70% të huaj. Investimet dhe asistenca teknike e ofruar, kryesish nga GTZ dhe GIZ, 
promovimi i zonës në tregjet ndërkombëtare, përfshirja  në projektin “Balkan Peace Park” dhe në  itineraret e integruara, kanë 
ndikuar në mënyrë të ndjeshme në zhvillimin e turizmit dhe rritjen e ekonomisë të kësaj zone.  
Me gjithe iniciativat e ndërmarra, zhvillimi i sinergjisë përmes turizmit dhe bujqësisë me qëllim krijimin e një “sistemi mikpritjeje”, 
vazhdon të ketë problematika të shumta dhe nuk ofron mundësinë për të diversifikuar aktivitetet rurale dhe siguruar burime të 
tjera të të ardhurave për prodhuesit lokalë në reduktimin e varfërisë dhe margjinalizimit të tyre.  
Thethi njihet për prodhimin e patates, fasules, perimeve të ndryshme, pemëve frutorë si  mollë, kumbull, arra etj;  produkteve 
ushqimore si gjalpi, djathi i deles, mishin e llojeve te ndryshme, bukën e misrit etj. Ai ka një traditë të gjatë në përgatitjen e 
rakisë, mbledhjen e cajit të Thethit etj. Në mungesë të daljes në treg dhe sigurimit të parasë kesh nga shitja e prodhimeve, 
fshatarët e zonës, gjithçka që prodhojnë, e kanë me pakicë dhe për përdorim vetjak. 
Në kuadër të projektit (CABRA) që po implementon GIZ, ne bashkëpunim me pushtetin qendror (Ministria e Mjedisit; Turizmit 
dhe Bujqësisë) pushtetit vendor 
(Bashkia e Shkodrës- për zonën e Thethit) dhe grupeve të interesit, synohet nxitja për shtimin e produkteve tipike agro- 
ushqimore si pjesë themelore e vlerësimit të identitetit dhe kulturës lokale dhe një atraksion i fuqishëm për turistët e huaj duke 
promovuar prodhuesit/ fermerët e zones.  
Ky projekt ka si qëllim: 
Komunikimin dhe promovimin e produkteve tipike bujqësore. 
Përmirësimin e cilësisë së produkteve 
Nxitjen e poitikave të markës dhe stimulimin e pjesëmarrjes së prodhuesve në sistemet e cilësisë së ushqimit 

ii. Synimi i projektit  

Vlerësimi dhe menaxhimi novator i produkteve tipike lokale , t’i japë shtysë zhvillimit të turizmit rural, duke ndihmuar në 
diversifikimin e ofertës turistike  

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  
1. Identifikimi i produkteve të zonës dhe hartëzimi i tyre; 
2. Mbledhja e informacionit të nevojshëm dhe përshkrimi për secilin produkt kultivues me qëllim krijimin e kalendarit vjetor të 

produkteve; 
3. Identifikimi dhe mbledhja e informacionit të prodhuesve kryesorë të zonës për katalogizimin e tyre;  
4. Zhvillimi i takimeve gjithëpërfshirëve  për përcaktimin e përbashkët të të gjitha aspekteve që lidhen me krijimin e markës 

rajonale të Alpeve dhe në vecanti markës lokalë të zonës së Thethit; 
5. Zhvillimi i aktiviteteve me fokus diversifikimin dhe përpunimin agrar; 
6. Përgatitja e kalendarit të eventeve në kombinim me rajonet e tjera; 
7. Aktivitete promocionale (fushata marketingu me botimin e materialeve promovuese, panaire të fermerëve, fushata edukimi 

për komunitetin, tregje lokale) 
8. Ofrimi i asistencës teknike/ trajnime të fermerëve për zhvillimin dhe promovimin e produkteve lokale  
9. Nxitje në shkëmbimin e produkteve lokale dhe fermerëve me restorantet/ guest house të zonës, dyqaneve lokale 
10. Marketing onlinë të prodhuesve lokale 

b) Rezultatet qe prisni  

 Hartëzimi i produkteve lokale të zonës; 
 Krijimi kalendarit vjetor të produkteve me informacionin e nevojshëm dhe përshkrimin për secilin produkt kultivues; 
 Krijimi katalogut të prodhuesve kryesorë; 
 Krijimi i markës rajonale të Alpeve dhe asaj lokale; 
 Produktet dhe fermerët lokalë të promovuara përmes fushatave të marketingut 
 Përmirësimi i aftësive teknike dhe profesionale të fermerëve 
 Bashkëpunimi midis ofruesve të shërbimit dhe prodhueve – i përmirësuar; 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

13. GIZ 
14. Bashkia Shkoder 
15. Bizneset përfituese të turizmit. 
16. Komuniteti i zonës 

GIZ 
Bashkia e Shkodrës. 

 

e) Shpenzimet e llogaritura  
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Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operat
ive 

kapita
le 

A.1 
Studim në identifikimin e produkteve lokale, fermerëve të zonës dhe krijimi i data 
basës për krijimin e Katalogut të prodhuesve dhe kalendarit të produkve tipike 
lokale 

    

A.2 Pjesëmarrje në panaire dhe fushata marketingu     

A.3 Botimi i materialeve promovuese     

A.4 Shpenzime operative      

 TOTAL 0    

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.33 P6.F6.O5.A7: Organizim i ofertës per turizmin e konferencave në 
bashkëpunim me bizneset dhe universitetin 

Llojet e programit: P6: Zhvillimi 
ekonomik dhe i Turizmit  
Funksioni: P6.F6: Turizëm 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  

               Në qytetin e Shkodrës zhvillohen një numër i konsiderueshëm konferencash të ndryshme të tipologjive të ndryshme 
dhe përbëjnë një treg të rëndësishëm potencial për zhvillimin e turizmit. Një pjesë e mirë e tyre janë konferenca shkencore 
ndërkombëtare të organizuara edhe nga organizata të huaja me aktivitet në Shkodër. Në këto konferenca marrin pjesë vizitorë 
të huaj por edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Organizimi i tyre shpesh është spontan dhe mjaft i vështirë për organizatorët 
si për anën logjistike të zhvillimit të konferencave ashtu edhe për zënien e kohës së lirë gjatë zhvillimit të tyre. Shumë 
konferenca nuk zhvillohen në Shkodër pikërisht për shkak të vështirësisë në organizimin e tyre. Integrimi i elementëve të 
nevojshëm në disa produkte të përshtatshme do të krjonte lehtësi të madhe në organizimin e tyre. Përveç kësaj organizimi i 
kujdesshëm i tyre përbën një mundësi të mirë për promovimin e qytetit tek pjesëmarrësit në këto konferenca. 

ii. Synimi i projektit  

Përmirësimi dhe pasurimi i ofertës turistike të Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit  

72. Mbledhja dhe sistemimi i informacionit për potencalet që ka Shkodra për organizimin e konferencave. 
73. Organizimi i këtij informacioni në opcione të ndryshme (paketa ose produkte turistike). 
74. Botimi i këtyre në një broshurë. 
75. Shpërndarja në biznese të ndryshme. 

b) Rezultatet qe prisni  

 Krijimi i paketave turistike të konferencave. 

c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne 
projekt  

49. Bashkia e Shkodrës. 
50. Dega e Turizmit të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës. 
 

Bashkia e Shkodrës. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)  

 Nga kjo: 
Pag
a, 
sig 

operati
ve 

kapita
le 

A.1 Mbledhja dhe sistemimi i informacionit për potencalet që ka Shkodra për 
organizimin e konferencave.     

A.2 Organizimi i këtij informacioni në opcione të ndryshme (paketa ose produkte 
turistike).     

A.3 Botimi i këtyre në një broshurë.     

A.4 Shpërndarja në biznese të ndryshme.     

 TOTAL 0    

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
 
Viti 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Turizmit 
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Nr.1 
Projekti :   P7.F1.O1.A1 Krijimi i drejtorise se 
Bujqesise ne Bashkine Shkoder 
 

Llojet e programit :   P7.  Bujqesia dhe zhvillimi 
rural 
Funksioni: P7.F1 Administrimin e infrastrukturës 
vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave si dhe 
menaxhimin e institucioneve në shërbim të këtij 
funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit    

i. Situata   

 
Rreth 43% të popullsisë së Bashkisë së Shkodrës jeton në zonat rurale që mbulojnë rreth 98% të territorit. Zhvillimi rural është 
një fushë shumë e rëndësishme e zhvillimit. Bujqësia është sektori kyç për përdorimin e tokës dhe menaxhimin e burimeve 
natyrore në zonat rurale, si dhe një platformë për diversifikimin ekonomik në komunitetet rurale 
 
Me gjithë përpjekjet e viteve të fundit për të zhvilluar sektorin bujqësor, nëpërmjet investimeve në infrastrukturën rurale, 
nismave dhe incentivave rregullatore, ky sektor vazhdon të ketë problematika të shumta. Shumë nga zonat rurale 
përballen me vështirësi të mëdha. Fermave iu mungon konkurrueshmëria, çka do të thotë që të ardhurat janë më të vogla se 
në zonën urbane, ndërkohë që aftësitë janë më të kufizuara dhe sektori i shërbimeve është pak i :zhvilluar 
 
Perpunimi i produkteve bujqësore dhe tregtimi i tyre, rritja e prodhimtarisë së bimëve dhe kafshëve, prodhimtarisë së punës 
bujqësore, garantimi i kreditimit për fermerët dhe ngritja e fondeve financiare për investime, zhvillimi i  hapësirës rurale, 
administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore, përmirësimi i përdorimit të saj bazuar në kapacitetet agropërpunuese, kontrolli i 
degradimit të tokës bujqësore dhe  identifikimi dhe implementimi i projekteve të konsolidimit të tokës, vazhdojnë të përbëjnë 
problematikat kryesore, që pengojnë zhvillimin e këtij sektori. 
 
Në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 27, Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit 
rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, parashikohet që “Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e  
funksioneve te veta” , të tilla si: Administrimin e sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore;   Krijimin dhe 
administrimin e sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural, përfshirë statistikat bujqësore vendore, sipas 
legjislacionit në fuqi; Krijimin dhe administrimin e skemave vendore të granteve për bujqësinë dhe zhvillimit rural, të financuara 
nga buxheti lokal dhe/ose me bashkëfinancim nga të tretët 
 
Për realizimin e këtyre funksioneve,  do të krijohet  si  strukturë e brendshme e Bashkisë së Shkodrës edhe Drejtoria e 
Bujqësisë që do të përbëhet nga dy sektorë:  
 

1. Sektori i Zhvillimit Rural dhe 2. Sektori i Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës.  
Kjo strukturë do të ketë: Drejtor drejtorie; Përgjegjës sektori (2 në secilin sektor); 2 specialistë në sektorin e zhvillimit rural dhe 8 
specialistë në sektorin e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës 
 
Detyrat funksionale të drejtorisë: 
 
Të planifikojë, drejtojë dhe koordinojë funksionimin e pergjithshem të drejtorisë në përputhje me programin dhe politikat e 
miratuara; 
Të koordinojë drejtpërdrejt dhe të ndjekë punën duke bashkëpunuar ne mënyrë efikase për realizimin e detyrave në zbatim të 
dispozitave ligjore; . 
Të identifikojë nevojat për zhvillimin e politikave të zhvillimit rural dhe të bëjë rekomandime brenda funksioneve të drejtorisë. 
 

 ii. Synimi i projektit  

 
Ngritja e strukturës menaxhuese për çështjet e  zhvillimit rural, administrimit dhe përdorimit të  tokës bujqësore, pranë Bashkisë 
Shkodër 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural – Sektori i Zhvillimit Rural  
 

1.1 Mbledhja e statistikave bujqësore vendore sipas legjislacionit në fuqi; 
1.2 Mbështjetje në asistencës teknike dhe teknologji të fermerëve; 
1.3 Dhënia e garancisë në cilësinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit;  
1.4 Sigurimi i mbështetjes për agroindustrinë, tregun dhe marketingun 
1.5 Mbrojtja e shëndetit të kafshëve, bimëve dhe garantimi i shëndetit të njerëzve nga sëmundjet që rrjedhin nga 

kafshët dhe cilësia e ushqimeve. 
 

2. Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë dhe zhvillimit rural, të financuara nga buxheti 
lokal dhe/ose me bashkëfinancim nga të tretët- Sektori i Zhvillimit Rural 
 
2.1 Mbështetja për prodhuesit dhe fermerët për të bërë të mundur përfitimin e subvencioneve për investime në 

kultura bujqësore të përshtatshme sipas zonave; 
2.2 Mbështetje e prodhuesve dhe fermerëve për të lehtësuar kredimarrjen; 
2.3 Nxitje përmes lehtësirave fiskale për punimin dhe përdorimin racional te tokës bujqësore; 
2.4 Mbështetje e prodhuesve dhe fermerëve për shtimin e llojeve dhe numrit te rrënjëve për kultura të tilla, si: 

ullinjtë, arrorët, agrumet, vreshta e pemë të tjera tipike sipas zonave; 
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2.5 Mbështetje e fermerëve për shtimin e sipërfaqeve të kultivuara me bimë medicinale, patate, perime të freskëta, 
si dhe shtimin e sipërfaqeve të serave; 

2.6 Mbështetje e fermerëve për zhvillimin e fermave blegtorale, rritjen e cilësisë së racave tipike për zonën 
specifike; 

2.7 Rritja e fondeve nga buxheti bashkiak, si dhe orientimi i fondeve të programeve nga donatorë apo ato të 
partneritetit  

2.8 publik/privat në sektorin bujqësor. 
2.9 Nxitja e fermerëve për organizimin e tyre ne SHBR 

 
3. Administrimi i sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore- Sektori i Menaxhimit dhe Mbrojtjes së 

Tokës 
 

3.1 Menaxhimi dhe mbrojtja e tokës bujqësore, në pronësi shtetërore dhe në pronësi private, si dhe të kategorive të 
resurseve të tjera, të  përcaktuara në nenin 11  të ligjit 8752, datë 26.3.2001 

3.2 Krijimi i regjistrit kadastral për të gjitha pronat bujqësore 
3.3 Krijimii regjistrit të familjeve përfituese të tokës bujqësore. 
3.4 Inventarizimi i dokumentacionit kadastral ekzistues, që ka për objekt kategoritë e resurseve në juridiksion të saj. 
3.5 Ndjekja e veprimtarisë për evidentimin e tokave bujqësore të pakultivuara, në juridiksionin e bashkisë, bazuar 

në aktet ligjore dhe nënligjore, që rregullojnë këtë veprimtari. 
3.6 Evidentimi  në nivel ngastre (parcele), fshati (zone kadastrale) dhe NJA,  ndryshimet dhe kalimet e  ndërsjella të 

kategorive të resurseve,  për të cilat janë marrë vendime nga organet shtetërore, që ligji i kangarkuar me 
kompetenca vendimmarrëse në këtë fushë. 

3.7 Të përgatisë "evidencën e gjendjes dhe ndryshimit të kategorive të resurseve", që i dërgohet DAMT-së në qark; 
 
b) Rezultatet qe prisni  
 
Drejtoria e Bujqësisë e ngritur (e plotësuar me personel të specializuar dhe e pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme teknike- 
GPS, Harta të territorit të bashkisë, Harta kadastrale për të gjitha NJA , baza ligjore dhe dokumente të tjera strategjike 
ekzistuese për zhvillimin rural në përgjithësi si dhe për at ë bujqësor ne vecanti). 
 

 Sistemi vendor i informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural i mirë administruar; 
 Regjistri i organizatave, bankave dhe donatorve që operojnë në fushën  e bujqësisë përfshirë dhe skemat shtetërore 

të mbështetjes i hartuar. 
 Sistemi i informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore i plotësuar 

 
 

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

 Drejtoria e Bujqësisë pranë Bashkisë së Shkodrës 
 Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore 
 Drejtoria Rajonale e Bujqesise 
 Qendra e Transferimit te Teknologjive 

 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Procedura përgatitore     

 A.2 Paga , kontribute sigurime shoqërore ,      
 
A.3 

Shpenzime operative  nga transferta specifike     

Shpenzime operative nga të ardhurat e Bashkisë     

f) Periudha e zbatimit  
   Janar – Dhjetor  2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Drejtoria e Bujqësisë 
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Nr.2 

Projekti 
:   
P7.F1.O
1.A2 
Krijimi i 
drejtoris
ë së 
shërbim
evë 
bujqësor
e 

Llojet e programit :   P7 Bujqësa dhe 
zhvillimii rural 
 
Funksioni: P7.F1.  Administrimin e 
infrastrukturës vendore të ujitjes dhe 
kullimit të tokave si dhe menaxhimin 
e institucioneve në shërbim të këtij 
funksioni, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit    

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 “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”. 
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”,  kalon në administrim të Bashkisë së Shkodrës Bordin e Kullimit.  
Ky Vendim shoqërohet dhe me Udhëzimin  “Udhëzues për zbatimin e VKM nr.1108 datë.30.12.2015 "Për transferimin nga 
MBZHRAU tek bashkitë, të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme ", 
pika 4: Bashkitë planifikojnë në buxhetin e vitit 2016 financat për funksionin e ujitjes dhe kullimit. 
Për vitin 2016 në Ligjin nr 147/2015 “ Për buxhetin e vitit 2016”, Neni 15: Transfertat e pakushtëzuara, që buxheti qendror ia 
transferon pushtetit vendor, përfshijnë fondet për përballimin e veprimtarive dhe të funksioneve që përcaktohen në aktet ligjore 
dhe nënligjore në fuqi. Transfertat e pakushtëzuara shpërndahen ndërmjet njësive të pushtetit vendor, sipas formulës së 
paraqitur në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Shuma e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për çdo njësi të pushtetit 
vendor paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij ligji.  
Për realizimin e këtij shërbimi  përvec strukturës së brendshme të Bashkisë së Shkodrës, që ndjek politikat vendore për këtë 
veprimtari, do të funksionojë edhe struktura e Ujitjes dhe Kullimit. 
Transferta specifike e parashikuar në Ligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 2016, parashikohet në buxhetin e bashkisë për t'u 
shpenzuar për këtë funksion (paga, sigurime dhe shpenzime operative ). 
Për shërbimin e administrimit Bordit të Kullimit parashikon : 

                                           Në 000 lekë 

Nr Numri i punonjësve  Paga  dhe 
sigurime 

Shpenzime 
operative Total 

1 12  7 393.258   3 994.470  11 387.728  

 
 
Gjithashtu nga të ardhurat e Bashkisë  i shtohet  zërit “shpenzime operative”, fondi prej 4,000,000 lekësh dhe 550 000 lekë për 
pagën e një personi( drejtori) 
Fondet e parashikuara në total rezultojnë si në tabelën më poshtë:                                                                            

Nr   Paga  dhe 
sigurime 

Shpenzime 
operative 

 
Investime Total 

Vendimi i Buxhetit 2016  7 393.258   9 994.470    17 387.728  

Parashikim nga Bashkia 642.000 4 000.000  4 642.000 

TOTALI 8 035.258 13 994.470  31 029.728 
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 mirëfunksionimin 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. 
Prioritetet për ndërhyrje gjatë vitit 2016, të propozuara nga njësitë administrative, paraqiten në tabelën më poshtë 
 

 ii. Synimi i projektit  

 
Të përmirësohet shërbimi i  ujitjes dhe kullimit duke i shërbyer fermerëvë për të arritur rendimente sa më te larta dhe siguri nga 
përmbytjet, me synimin e rritjes ekonomisë familjare dhe përmirësimit të cilësisë së jetës. 
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 Të sigurojë administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në 
pronësi të bashkisë, sipas legjislacionit në fuqi. (VKM Nr.1108,datë30.12.2015) 

 Të bashkëpunojnë dhe koordinojnë punën për planifikimin e nevojave për ujë për ujitje, shfrytëzimin, mirëmbajtjen 
dhe rehabilitimin e sistemeve të ujitjes e të kullimit me strukturat rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural 
dhe Administrimit të Ujërave, që administrojnë infrastrukturën kryesore në këto sisteme.(VKM Nr.1108, 
datë30.12.2015) 

 Të sigurojë mbarëvajtjen e ujitjes duke bërë të mundur furnizimin me ujë të parcelave të fermerëvë 
 Të sigurojë nivelet optimale të ujit në parcelat e mbjellura në kohë rreshjesh 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
4. Ndërtimi i strukturës dhë varësitë e reja sipas ndarjes së re administrative sipas parashikimit ligjor 

Transferta specifike e parashikuar në Ligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 2016, parashikohet në buxhetin e bashkisë për t'u 
shpenzuar për këtë funksion (paga, sigurime dhe shpenzime operative ). 
Për shërbimin e administrimit të Ujitjes dhe  Kullimit kjo  strukturë  ka 12 punonjës 

5. Alokimi i fondit  
 Siguracion, taksë qarkullimi, kolaudim 
 Shenzime karburanti 
 Blerje lubrifikant 
 Shpenzime pjesë këmbimi 
 Shpenzime për të tretë 

6. Procedura pergatitore 
 Hartimi i kalendarëve të ndërhyrjes për KU, KK dhe argjinaturat 
 Përcaktimi i volumeve të punës 

7. Rehabilitim pjesor i kanalit ujites  Guri i Zi – Juban  
b) Rezultatet qe prisni  

 Funksionim i mirë i strukturës 
 Kryerje sipas kërkesave i shërbimit 
 Ujitja kryhet në kohë dhe me sasinë dhe cilësinë e kërkuar 
 Parcelat e mbjella me kultura nuk përmbyten  

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

 Drejtoria e Bujqësisë pranë Bashkisë së Shkodrës 
 Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore  

 Bashki
a e 
Shkodr
ës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 lek) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative 
kap
ital
e 

A.1 Procedura përgatitore     

 A.2 Paga , kontribute sigurime 
shoqërore ,    8 035.258 8 035.258   

 
A.3 

Shpenzime operative  nga 
transferta specifike 7 994.470  3 994.470  

Shpenzime operative nga 
të ardhurat e Bashkisë 4 000.000  4 000.000  

Shuma   16 029.728 8 035.258 7 994.470  

Shpërndarja e shpenzimeve operative 

 

 

A.3.1 Siguracion, taksë 
qarkullimi, kolaudim 330.000  

A.3.2 Shpenzime karburanti 6 229.000  

A.3.3 Shpenzime lubrifikant 453.000  

A.3.4 Shpenzime pjesë këmbimi 453.000  

A.3.5 Shpenzime për të tretë 530.000  

f) Periudha e zbatimit  
   Janar – Dhjetor  2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Drejtoria e Bujqësisë 
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Nr.3 Projekti :    P7.F1.O2.A1 Pastrim kanalesh 
ujitese dhe kulluese per NjA  

Llojet e programit :   P7. Bujqesia dhe zhvillimi 
rural 
Funksioni: P7.F1 Administrimin e infrastrukturës 
vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave si dhe 
menaxhimin e institucioneve në shërbim të këtij 
funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 

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 që mbulon Bashkia e Shkodrës, janë gjithsej 1000 km kanale të II dhe te III kulluese & ujitëse. 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 
tumbina, ura, sifona etj, që kanë cuar 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 qevrisjen 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. 

Rehabilitimi i tyre kërkon kohë dhe investime, por për vitin në vazhdim jane parashikuar vetem 6 milion leke transfertë  
specifike (Ligji 147/2016 për buxhetin e 2016; ligji 129, 17.02.2016) për investime në rehabilitimin e sistemit ujitës dhe kullues 
në NJA (pastrimi me ekskavatorë të kanaleve ujitëse dhe kulluese, të transferuar në pronësi të bashkive). Ky fond do të prekë 
pikat me të nxehta dhe të domosdoshme në NJA në sistemin e ujitjes dhe kullimit vetëm për zgjidhje të rasteve emergjente. Do 
të bëhet i mundur pastrimi i 10 km kanali ujites II/III dhe 15 km kanali kulluese II/ II  

 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  
Projekti synon: 

 Të sigurojë pastrimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në pronësi të bashkisë, 
sipas legjislacionit në fuqi. (VKM Nr.1108, date 30.12.2015) 

 Të bashkëpunojnë dhe koordinojnë punën për rehabilitimin e sistemeve të ujitjes e të kullimit me strukturat rajonale 
të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, që administrojnë infrastrukturën kryesore në 
këto sisteme. 

 Të sigurojë mbarëvajtjen e ujitjes duke bërë të mundur furnizimin me ujë të parcelave të fermerëvë 
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. 

b) Rezultatet qe prisni  
Sistemi i kanaleve të ujitjes dhe kullimit më problematike të NJA i përmirësuar (10 km kanali ujites II/III dhe 15 km kanali 
kulluese II/ II) 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Drejtoria e Bujqësisë pranë Bashkisë së Shkodrës 
 Drejtoria e Kullimit dhe Ujitjes  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali  (000 
lek) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Procedura përgatitore     

 A.2 Paga , kontribute sigurime shoqërore ,      
 
A.3 Pastrimi dhe ndërhyrja me puntori  6000   

Shuma   6000 6000   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar – Dhjetor  2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Drejtoria e Bujqësisë 
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Nr.4 P7.F1.O2.A2 Rehabilitimi i pjesshem i skemes 
ujitese Gur i Zi- Juban 

Llojet e programit :   P7. Bujqësia dhe Zhvillimi 
Rural 
Funksioni: P7.F1 Administrimin e 
infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit 
të tokave si dhe menaxhimin e institucioneve 
në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës 
së përcaktuar me ligj; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit    

i. Situata   

Në njësinë Guri i Zi ku dhe do të zbatohet projekti, ka në total 45 km kanale të dyta ujitëse dhe kulluese, nga të cilat 23 km 
kanale të dyta ujitëse dhe 22 kulluese. 
Kanalet e para ujitëse janë me dy burime marrjeje: njëri nga liqeni i Vaut të Dejës dhe tjetri nga lumi Drin në Spathar (me 
karakteristikën e vecantë që janë brenda njësisë). Këto furnizojnë me ujë kanalet e dyta dhe si rezultat mbulojnë me ujitje një 
sipërfaqe rreth 700 ha nga toka bujqesore ( nga total 2112 ha që ka NJA e Gurit të Zi) 
Mungesa e investimeve në këtë sistem ujitjeje dhe kullimi, ka bërë që këto të jenë jashtë funksionit dhe siperfaqja aktuale e 
ujitur është afërsisht 300 ha.  
Për njësinë Guri i Zi është hartuar studimi i “ Projektimit të Objekteve të Infrastukturës së Ujitjes, Kullimit dhe Mbrojtjes nga 
Përmbytja për Vitin 2015-2016, SHKODER“, studim ky i financuar nga Qendra e Transferimit të Teknologjive” . 
Ky projekt parashikon ndërhyrjen për të gjithë skemën e ujitjes dhe kullimit me shumë totale ndërtimi kanale kryesore dhe 
sekondare 168 milion lek. 
Me VKM nr 129, date 24.02.2016, është akorduar një fond prej 10 milion lek transfertë e kushtëzuar për ndërhyrje në 
segmentin Guri i Zi- Juban ( afërsisht 8  km) e cila do të bëjë të mundur futjen në eficencë të ketij kanali dhe do të rrisë 
sipërfaqen e ujitjes rreth 200 ha, duke i sherbyer direkt rreth 4500 banorëve  
Gjendja kanalit aktualisht është tejet e amortizuar për shkak të mungesës së mirëmbajtjes së vazhdueshme si dhe të dëmtimit 
nga kryqëzimi me përrejtë e fshatrave. Shtrati i kanalit në disa vende është i dëmtuar dhe ka depozituar mbetje te ndryshme. 
Gjithashtu portat e bllokimit dhe shkarkimit jane pothuajse te gjitha jashtë funksionit. Veprat e artit që ndodhen në këtë kanal 
janë në gjendje tejet të amortizuara. Si pasojë pengohet rrjedhja e ujit dhe në kohë shirash, mungesa e shkarkimeve krijon dhe 
përmbytje në lagjet e fshatrave. Rehabilitimi i këtij kanali konsiston në pastrimin e depozitimeve të bëra gjatë viteve, transportin 
e tyre, riparimin e portave shkarkuese si dhe riparimin e veprave të artit dhe do t’i shërbejë fshatrave Ganjolle, Juban, Guri i Zi 
dhe Rrenc. 

 ii. Synimi i projektit  

  
Menaxhimi i  qëndrueshëm i tokës bujqësore dhe  rritja e standardit të jetesës së fermerëve,  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 
Përfundimi i projektit teknik me rishikimin e preventivit dhe të volumeve të punës dhe të analizës. 
Përpilimi i dokumentacionit të nevojshëm për hapjen e procedurave të tenderimit/ prokurimit dhe supervizimit 
Lidhja e kontratës me firmën fituese 
Marrja e lejes së ndërtimit nga firma fituese 
Fillimi i punës dhe dorëzimi i veprës. 

b) Rezultatet qe prisni  
Kanali ujitës së segmentin Guri i Zi- Juban i rehabilituar 

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

 Drejtoria e Bujqësisë pranë Bashkisë së Shkodrës 
 Drejtoria e Kullimit dhe Ujitjes 

 
 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali  (000 
lek) 

Nga kjo: 
Paga, 

sig operative kapitale 

A.1 Procedura përgatitore     
 
A.2 Zbatimi i Projektit    10 000 

Shuma   10 000   10 000 

f) Periudha e zbatimit  
   Janar – Dhjetor  2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Drejtoria e Bujqësisë 
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Nr.5 
Projekti: P7.F1.O2.A3 Hartimi i projekteve teknike 
prioritare per  sistemin e ujitjes , kullimit dhe 
mbrojtjes nga erozioni. 

Llojet e programit :   P7. Bujqësia dhe Zhvillimi 
Rural 
Funksioni: P7.F1 Administrimin e infrastrukturës 
vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave si dhe 
menaxhimin e institucioneve në shërbim të këtij 
funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit    

i. Situata   

Me ndarjen e re territoriale, Bashkia e Shkodrës ka 16054 ha tokë bujqësore në 10 njësitë e saj administrative. 
Zhvillimi i këtij sektori strategjik për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, vazhdon të jetë larg potencialeve reale që ofron 

territori dhe kjo si rezultat i një sërë problematikash,  të tilla si mungesa e investimeve dhe amortizimi i tejskashëm i sistemit të 
ujitjes dhe kullimit, prurjet e shumta të lëndëve të ngurta për arsye të prishjeve të pritave , ndërtimet e paligjshme në veprat 
kulluese etj. Degradimi i tokës së punueshme për shkak të përmbytjeve të herëpasherëshme (kryesisht në  NJA Guri i Zi, Ana e 
Malit, Dajç dhe Velipojë), rënia e vegjetacionit, mospërdorimi i tokës për qëllime bujqësore, metodat e papërshtatshme të ujitjes 
janë disa nga faktorët, të cilat kanë përshpejtuar fenomenin e erozionit në shumë zona, të cilat përdoren për kullotje, në 
kundërshtim me çdo lloj kriteri, duke stimuluar mbipërdorimin e bimësisë dhe për pasojë rritjen e erozionit dhe dëmtimin e 
pejsazhit. Problematike paraqitet gjendja përgjatë lumenjve Drin, Buna dhe Kir (psh NJA e Anës së Malit, si rezultat i gerryerjes 
së lumit Buna). Vetë lumenjtë dhe aktiviteti njerëzor (nxjerrja e zhavorreve, dëmtimi i pritave malore, etj) kanë shkaktuar 
probleme shumë të rënda përgjatë brigjeve të lumenjve. 

Sot Bashkia e Shkodrës, ka në inventarin e saj 213 km kanale ujitëse (ndër të cilat 37.4 km  në funksion dhe 176 km jashtë 
funksionit) dhe 622.7 km kanale kulluese të dyta dhe të treta ( 142.7 km kanale të dyta dhe 480 km kanale të treta) 

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) dhe krijimi i strukturës së Drejtorisë së Bujqësisë, ka sjellë nevojën e studimit të situatës për caktimin e 
ndërhyrjeve prioritare për të gjitha NJA. 

Ky projekt synon hartimin e projekteve teknike në sistemin e ujitjes dhe kullimit, studimeve  specifike për mbrojtjen e tokës 
bujqësore nga erozioni me qëllim 

futjen e këtij sektori në rrugën bashkëkohore të zhvillimit të bujqësisë  
 ii. Synimi i projektit  

 
Përmirësimi i menaxhimit të tokës, përmes hartimit të projekteve teknike prioritare për ndërhyrje dhe mundësia për financim. 

 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 
Ngritja e grupit të punës në Bashki ( Drejtoria e Bujqësisë, Drejtoria e Kullimit dhe Ujitjes, Drejtoria e Pyjeve, ekspertë të 
fushës, grupe të interesit) 
Mbledhja, përpunimi, kartelizimi dhe njësimi i informacionit të studimeve te kryera; 
Vlerësimi i situatës dhe përcaktimi i prioriteteve  
Përpilimi i dokumentacionit të nevojshëm për hapjen e procedurave të tenderimit/ prokurimit dhe supervizimit 
Lidhja e kontratës me firmën fituese 
Fillimi i punës dhe dorëzimi i veprës. 
b) Rezultatet qe prisni  
Projekte teknike për riaftësimin e kanaleve kulluese dhe ujitëse të realizuara 
Projekte teknike për mbrojtjen e tokës bujqësore nga erozioni të realizuara 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Drejtoria e Bujqësisë pranë Bashkisë së Shkodrës 
 Drejtoria e Kullimit dhe Ujitjes  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali  (000 
lek) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 
Ngritja e grupit të punës në Bashki . Mbledhja, përpunimi, 
kartelizimi dhe njësimi i informacionit të studimeve te kryera; 
 

    

 A.2 Vlerësimi i situatës dhe përcaktimi i prioriteteve  
     

 
A.3 

Përpilimi i dokumentacionit të nevojshëm për hapjen e 
procedurave të tenderimit/ prokurimit dhe supervizimit 
 

    

A.4 Lidhja e kontratës me firmën fituese 
     

A5 Fillimi i punës dhe dorëzimi i veprës. 
     

Shuma   5000   5000 

f) Periudha e zbatimit  
   Janar – Dhjetor  2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Drejtoria e Bujqësisë 
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Nr.6 Projekti :    P7.F2/F3.O1.A1 Krijimi i 
kadastres rurale  - ZMMT-ja 

Llojet e programit :  P7. Bujqesia dhe zhvillimi rural 
Funksioni: P7.F2 Administrimin e sistemit të informacionit 
dhe kadastrës së tokave bujqësore;  
P7.F3 Krijimin dhe administrimin e sistemit vendor të 
informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural, përfshirë 
statistikat bujqësore vendore, sipas legjislacionit në fuqi; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit    

i. Situata   

Regjistrimi i tokës bujqësore rezulton të ketë ecur me ritme tepër të ngadalta për shkak të shumë vështirësive me të cilat janë 
ballafaquar NJA të Bashkisë Shkodër, të tilla si pagimi i tarifës së regjistrimit, problemet me hartat etj. Vetëm një pjese e vogël 
e tyre kanë një sistem të kompjuterizuar për inventarizimin e pasurive dhe të sistemit të informacionit GIS.  Të dhënat në 
regjistrin e pronave bujqesore rezulton të jenë me mjaft mangësi dhe informacione të pjeshme në lidhje me të dhënat 
kadestrale. 
 
Bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 27, Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, 
zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, parashikohet që “Bashkitë janë përgjegjëse për 
kryerjen e  funksioneve te veta” , të tilla si: Administrimin e sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore, 
Drejtoria e Bujqësisë pranë Bahkisë, do të ketë sektor më vete: Sektorin e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës  
 
Ne bazë të VKM 121, datë 17.02.2011 “ për mënyrat e ushtrimit të fuksioneve nga drejtorite e administrimit te tokes ne qarqe 
dhe zyrat e menaxhimit te tokes ne komuna dhe bashki” ( sot NJA),  
 
ZMMT-ja do të ketë këto detyra dhe përgjegjësi:  
 
a) Përgjigjet për menaxhimin dhe mbrojtjen e tokës bujqësore, në pronësi shtetërore dhe në pronësi private, si dhe të 
kategorive të resurseve të tjera, të përcaktuara në nenin 11 të ligjit 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e 
strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar, për të gjithë territorin në juridiksion të komunës dhe/ose 
bashkisë. 
 b) Mban dhe ruan, me inventarizim, dokumentacionin kadastral ekzistues në ish komant, njësi administrative te reja te 
bashkise, që ka për objekt kategoritë e resurseve në juridiksion të saj.  
c) Përgjigjet për grumbullimin dhe sistemimin e dokumentacionit të ri kadastral për tokën bujqësore dhe të kategorive të 
resurseve të tjera që me ligj janë transferuar në përdorim/pronësi të bashkisë, sipas burimeve të informacionit të përcaktuara 
në pikat 5, 6, dhe 7, të kreut III të këtij vendimi.  
d) Bazuar në dokumentacionin kadastral ekzistues dhe dokumentacionin e ri kadastral, që grumbullohet dhe sistemohet, 
plotëson “Regjistrin e tokës bujqësore dhe të disa kategorive të tjera të resurseve”, të miratuar me urdhrin e përbashkët, nr.107, 
datë 27.3.2009 të Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe të Ministrit të Brendshëm. 
 d.1 Kopja e plotësuar e “Regjistrit të tokës bujqësore dhe disa kategorive të tjera të resurseve” i dorëzohet në formë manuale 
dhe të digjitalizuar DAMT-së së qarkut. 
dh) Ndjek veprimtarinë për evidentimin e tokave bujqësore të pakultivuara, në juridiksionin e bashkisë, bazuar në aktet ligjore 
dhe nënligjore, që rregullojnë këtë veprimtari.  
f) Evidenton në nivel ngastre (parcele), fshati (zone kadastrale) dhe komune/bashkie, ndryshimet dhe kalimet e ndërsjella të 
kategorive të resurseve, për të cilat janë marrë vendime nga organet shtetërore, që ligji i ka ngarkuar me kompetenca 
vendimmarrëse në këtë fushë. 
g) Përgatit të dhëna e informacione për përdorimin e resurseve të tokës, sipas kërkesave që bëhen nga bashkia, DAMT-ja e 
qarkut dhe struktura të tjera të qeverisjes qendrore.  
gj) Mbi bazën e dokumentacionit, që disponohet, i dërgon DAMT-së së qarkut të dhënat dhe informacione, në çdo rast, kur këto 
kërkohen. 
 h) Shqyrton kërkesat e subjekteve të interesuara për ndryshim të kategorive të resurseve të tokës  

 ii. Synimi i projektit  

 
Administrimi i sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 
Krijimi i regjistrit të familjeve përfituese sipas ligjit 7501, date 19.07 1991;dhe 8053, date 21.12.1995 
 
Krijimi i titujve të pronësisë dhe plotësimi i AMTP sipas bazës ligjore: 171/2014; 172/2014; VKM 253 datë 6.03.2013; VKM 333, 
datë 22.04.2015 
 
Përditësimi i të dhënave në regjistrin e pronave  bujqësore 
 

b) Rezultatet qe prisni  
 
Rregjistri i familjeve i përfunduar 
 



 | 331 
 

 
 

Të dhenat për  hedhjen në regjistër të  pronave bujqësore i përditësuar 
 
Rregjistri i pronave bujqesore në gjitheë territorin sipas zërave kadastral i plotësuar 

 

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

 Drejtoria e Bujqësisë pranë Bashkisë së Shkodrës 
 ZMMT në varësi të Drejtorisë së Bujqësisë   
 DAMT i KQSH 
 KVTP Prefektura Shkodër 
 ZVRPP Shkodër 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Krijimi i regjistrit të familjeve përfituese     

 A.2 Krijimi i titujve të pronësisë     
 
A.3 Përditësimi i të dhënave në regjistrin e pronave  bujqësore     

f) Periudha e zbatimit  
   Janar – Dhjetor  2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Drejtoria e Bujqësisë 
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Nr.7 
Projekti :   P7.F2.F3.O2.A1 Krijimi  i grupeve te 
punes ne NJA per zbatimin e procedurave per 
plotesimin e AMTP 

Llojet e programit :   P7. Bujqesia dhe zhvillimi 
rural 
Funksioni: P7.F2 Administrimin e sistemit të 
informacionit dhe kadastrës së tokave 
bujqësore; 
P7.F3 Krijimin dhe administrimin e sistemit 
vendor të informacionit dhe këshillimit 
bujqësor dhe rural, përfshirë statistikat 
bujqësore vendore, sipas legjislacionit në 
fuqi; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit    

i. Situata   

Procesi i dhënies së titujve të pronësisë për tokat bujqësore të cilat janë shpërndarë me ligjin 7501, duhet të përfundojnë deri 
më 30 qershor të vitit 2016. Ligji  parashikon përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore pronësi të 
përfituese, sipas kategorive të përcaktuara. 
 
Bazuar në  ligjin 7501, date 19.07 1991; 8053, date 21.12.1995; 171/2014 ; VKM 253, për përfundimin e plotësimit të  AMTP , 
rezultojnë mungesa në plotësimin e dokumentacionit të përdorimit apo pronësisë së tokës bujqësore në disa NJA dhe AMTP të  
pa plotësuar për të gjithë përfituesit në Bashkinë e re Shkodër. Konkretisht nuk jane plotësuar me AMTP fshatra në NJA Pult, 
Shosh, Shalë, Velopjë, Dajc dhe Rrethina. 
 
Deri tani rezultojnë 162 kërkesa ne NJA Rrethina; në fshatin Rec i Ri dhe sektor Velipje - NJA Velipojë; fshati Pentar në NJA- 
Dajc dhe 3 njësitë administrative të zonave malore. 
Kjo situatë bën të domosdoshme organizimin e punës që nga sektori i AMTP në Bashki, NJA dhe deri tek pleqësitë e fshatrave. 
 
Në këtë situatë problematike dhe afat kohor të shkurtër ( deri me datë 30 qershor, sipas ligjit 171/ 2014),  lind nevoja e krijimit 
të grupeve të punës për organizimin, ndjekjen dhe plotësimin e dokumentacionit ligjor.  
 
Këto grupe pune do të përbëhen nga : specialiste të sektorit të ZMMT – Bashki; administratorët e NJA; pleqësitë e fshatrave të 
NJA; 
 
Detyrat e grupit të punës: 
 

1. Njoftimi publik për fillimin e procedurave të plotësimit të AMTP, familjeve përfituese, por të paplotësuara; 
2. Rregjistrimi i kërkesave dhe sistemimi i dokumentacionit; 
3. Shpallja publike e listë kërkesave në qendër të Bashkisë, NJA dhe në fshatrat përkatës; 
4. Miratimi i listave me proces verbal nga pleqësitë e fshatrave; 
5. Letërkëmbimime institucionet me institucionet e përfshira në ligj për gjendjen e pronave që do të plotrësohen në 

AMTP; 
6. Relacioni përmbledhës, hartat e disenjuara 1:2500 ose 1:5000 kur nuk janë të futura në sistem 
7. Dërgimi i dokumentacionit pranë KQ për miratim 
8. Dërgimi i materialit të miratuar pranë ZVRPP- Shkodër 

 ii. Synimi i projektit  

 
Plotësimi i akteve të marrjes së tokës në pronësi për të gjithë përfituesit ligjor në territorin e Bashkisë. 

 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 
Krijimi i grupeve te punës në NJA  për identifikimi dhe vlerëimin e kërkesave  
Shqyrtimi i  vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore 
Zbatimii i procedurave për plotësimin e AMTP 

b) Rezultatet qe prisni  
Grupet e krijuara për cdo NJA dhe cdo fshat 
 
AMTP të plotësuara për cdo NJA  

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

 Drejtoria e Bujqësisë pranë Bashkisë së Shkodrës 
 ZMMT në varësi të Drejtorisë së Bujqësisë   
 NJA 
 Pleqësitë e fshatrave 
 Institucionet përgjegjëse ( AKKP; ZRPP;  ALUIZNI; KVTP etj) 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  
Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 Nga kjo: 
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lek) Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Krijimi i grupeve te punës në NJA       

 A.2 Shqyrtimi i  vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë 
mbi tokën bujqësore     

 
A.3 Zbatimii i procedurave për plotësimin e AMTP     

Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
   Janar – Dhjetor  2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Drejtoria e Bujqësisë 
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HARTIMI I RAPORTIT TE VLERESIMIT STRATEGJIK MJEDISOR TE PLANIT TE PERGJITHSHEM VENDOR 
Kodi në matricë P8.F1.O1.A1 
 
01.  Personat e Kontaktit  
Emri i propozuesit 
tëprojektit  

 
BASHKIA SHKODER 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

 
DREJTORIA E MJEDISIT PYJEVE DHE 
ADMINISTRIMIT TE UJRAVE 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodëer/Ministria e Zhvillimit 
Urban/  

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia e Shkodrës 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
Projekt Idea  Hartimi i Raportit te Vleresimit Strategjik Mjedisor te Planit te Pergjithshem Vendor  

 
Problemet për tu adresuar 

 
Bashkia e Shkodrës nuk ka një Plan te Pergjithshëm Vendor për të gjithë territorin, 
rrjedhimisht nuk ka edhe një  Vlerssim Strategjik Mjedisor . 
 
Mungesa e një Vleresimi Strategjik Mjedisor bën të pamundur vlerësimin e pasojave që 
mund të ketë mjedisi në tërësi nga zbatimi i politikave, planeve, programeve apo 
propozimeve territoriale. 
Mungesa e këtij Vleresimi Strategjik Mjedisor  ndikon negativisht ne arritjen e objektivave 
per nje zhvillim te qendrueshem te territorit, promovimin e pergjegjesise dhe 
besueshmerise ndaj publikut. 
 

Emri i Programit Administrim i Mjedisit 
 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen   

 
Qëllimi kryesor është përfshirja e çështjeve mjedisore të qëndrueshmërisë në procesin e 
vendimmarrjes strategjike. 
Përmiresimi i veprimeve strategjike duke i qartësuar ato nga ana e përmbajtjes. 
Përfshirja e publikut apo e përfaqesuesve të tyre në procesin e vendimmarrjes. 
Edukimi i vendimmarresve në lidhje me pasojat mjedisore që mund  të kenë vendimet e 
tyre. 
Objektivat për mbrojtjen e mjedisit të percaktuara në shkallë nderkombetare, kombëtare, 
rajonale apo lokale të cilat lidhen me  Planin dhe si këto konsiderata janë marrë parasysh 
në propozimet e planit. 
Përshkrimi i cilësisë së mjedisit në zonën që preket nga propozimëet e planit. 
Përshkrimi i përbërësve të mjedisit (biodiversiteti) në zonën e ndikimit të propozimeve. 
Përshkrimi i metodikës së zbatuar për hartimin e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor. 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

Perfshirë në Vlerën e Hartimit të Planit të 
Pergjithshem Vendor, financuar nga Qeveria 

Shqiptare. 
  

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 
 
 

Voltana Ademi   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit  
 
 
 
 
 
 
Sekretari i 
Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem  
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Nr.2 

Projekti :    P8.F2.O1.A1. 
Pjesëmarrje e komunitetit si pjesëë  e 
ndërgjegjesimit të banorëve 
nëpërmjet promovimit të politikave 
edukuese  për ruajtjen dhe mbrojtjen 
e mjedisit. 

Llojet e programit : P8  Mjedisi dhe mbrojtja e Pyjeve e 
kullotave 
 
Funksioni P8.F1 Ndërgjegjësimi i banorëve nëpërmjet 
promovimit të politikave edukuese  për ruajtjen dhe mbrojtjen 
e mjedisit. 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit    

i. Situata   

Informacioni  ne lidhje me mjedisin, vleresimin strategjik mjedior etj duhet të bëhet i disponueshëm për publikun në mënyrë 
transparente dhe progresive nëpërmjet bankës së të dhënave elektronike dhe raporteve periodike. Rëndësi paraqet nxitja e 
komunitetit dhe subjekteve private që mund të ndikojnë me aktivitetin e tyre në mjedis, për të dhënë periodikisht informacion 
për publikun dhe per te realizuar takime informuese ne pergjithesi. 

ii. Synimi i projektit ( me nje fjali cfare do te zgjidhni per atë që është problemi kryesor, përfitimi iI grupit të synuar) 

 
Qëllimi themelor i ketij projekti  është plotësimi i detyrimeve kushtetuese ndaj shtetasve te Bashkise Shkodër  që ata të jenë të 
informuar për gjendjen e mjedisit,  që mjedisi të mbrohet e të administrohet sipas kërkesave të parimit të zhvillimit të 
qëndrueshëm dhe që ata të jetojnë në një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për vete dhe për brezat e 
ardhshëm. Në këtë mënyrë, ai nxit përafrime të dukshme me legjislacionin komunitar për çështjet e mjedisit, i cili, gjithashtu, 
synon të kontribuojë për ruajtjen, mbrojtjen dhe për përmirësimin e cilësisë së mjedisit, si dhe për mbrojtjen e shëndetit 
njerëzor.  
 E drejta për informim për çështjet e mjedisit është bazike për të arritur një qëllim të përbashkët që është mbrojtja e mjedisit dhe 
krijimi i kushteve mjedisore të shëndetshme për çdo individ. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet qe do te ndermerrni  per të prodhuar  rezultate) 

 Informimi dhe përfshirja e publikut gjatë procedurës së Vleresimit Strategjik Mjedisor ne kuader te hartimit te Planit te 
Pergjithshem Vendor, kjo nepermjet 4 takimeve. 

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

Informimin e publikut për projektin e propozuar dhe marrjen e mendimit të tij në fazën e përcaktimit të çështjeve që do të 
trajtohen, shoqëruar me sqarimet për procedurën në zbatim;  
b) Informimin e publikut për komunikimin me zhvilluesin për çështjet që duhet të trajtohen në raportin e vleresimit mjedisor por 
jo vetem  
c) Informimin dhe përfshirjen e publikut për organizimin dhe realizimin e dëgjesës publike;  
d) Informimin e publikut dhe marrjen e mendimit të tij nga institucione te tjera  në fazën e shqyrtimit dhe miratimit të Deklaratës 
Mjedisore; 
 dh) Informimin e publikut gjatë monitorimit të ndikimeve në mjedis të projektit.  
 

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

 
Bashkia Shkoder 
Ministria e Mjedisit 
Agjensia Kombetare e Mjedisit 
Agjensia Rajonale e Mjedisit 
Shoqatat Mjedisore  
 

 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

  Informimi dhe përfshirja e publikut gjatë procedurës së 
Vleresimit Strategjik Mjedisor     

 Shuma   0    

f) Periudha e zbatimit(kur fillon, kur perfundon) 
Janar- Dhjetor 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave 
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Nr.3 

Projekti :    P8.F3.O1.A1 
Mbledhja e database/informacionit për hartimin e 
kadastrës ujore. 
 

Llojet e programit P8.  Mjedisi dhe mbrojtja e 
Pyjeve e kullotave. 
 
Funksioni P8.F3. Mbrojtjen dhe permiresimin e 
mjedisit ujor, te ujerave siperfaqesore, lumenjve 
dhe liqenit, ujrave netokesore etj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit   Mbledhja e databases/informacionit për hartimin e kadastres ujore në Bashkinë Shkodër. 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për  zonën) 

 
Hidrogjeologjia e Shkodrës përfaqësohet nga pellgu ujëmbajtës i zonës së Shkodrës. Sistemi ujor i Liqenit të Shkodrës, Lumit 
Buna dhe Drin është pjesë e pellgut ujëmbledhës të Drinit dhe Alpeve Shqiptare. Ujrat nëntokësore nga depozitimet e reja 
përbëjnë potencialin  ujëmbajtës të Shkodrës, zonë e cila është furnizues kryesor me ujë të pijshëm të qytetit të Shkodrës dhe 
fshatrat përreth tij.  
Ka shumë studime të kryera në këtë fushë jo vetëm nga institucione shtetërore si ministrte përkatëse por edhe  institutet si ai   
gjeologjik, por edhe organizata të ndryshme. Mbledhja dhe krijimi i nje databaze dhe pasaportave teknike per ujrat dhe cilesine 
e tyre , mireorganizimi i ketyre te dhenave per kete pellg ujembledhës do të shërbente për një menaxhim më të mirë te tij dhe 
problematikes qe krijohet. 

ii. Synimi iI projektit ( me një fjali cfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, perfitimi i grupit të synuar) 

Të përmirësohët qeverisja vendore dhe ofrimi i shërbimeve ndaj qytetarëve. 
Qëllimi themelor i këtij projekti  është pasja e një database/ nformacioni jo vetem ne hardcopy por edhe në format dëg, apo gis 
per te gjithe pellgun ujembledhes.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Mbledhja e informacionit të nevojshëm për hartimin e databases për pellgun ujëmbledhes të sistemit ujor  të Shkodrës. ( Lumi 
Drin, Buna etj si edhe Liqeni i Shkodrës). 

b) Rezultatet që prisni  

Informacioni që do të mblidhet në vazhdimësi do të jete burim per planifikimin dhe menaxhimin e burimeve ujore ne pergjithesi 
si edhe per parandalimin e situatave qe krijohen ne raste të vecanta. 

c) Aktorët e mundshëm  
d) Kontributet e mundshme në projekt 
(kush do të kontribuoje per kete projekt, 
financiarisht etj.) 

 
Bashkia e Shkodrës 
Ministria e Mjedisit 
Agjensia Kombetare e Mjedisit 
Agjensia Rajonale e Mjedisit 
Shoqatat Mjedisore  

 Bashkia e Shkodrës 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operativ
e kapitale 

  Mbledhja e informacionit të nevojshëm për hartimin e databases për 
pellgun ujëmbledhes të sistemit ujor  të Shkodrës     

 Shuma   0    

f) Periudha e zbatimit  
Janar- Dhjetor 2018 

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

 
  



 | 337 
 

 
 

Nr.4 

 
Projekti :    P8.F3.O2.A1. 
Mbledhja ( specifikimi)  i databases/informacionit 
për përdorimin e ujrave ne Bashkine Shkodër 
 

Llojet e programit P8.  Mjedisi dhe mbrojtja e 
Pyjeve e kullotave. 
 
Funksioni P8.F3. Mbrojtjen dhe permiresimin e 
mjedisit ujor, te ujerave siperfaqesore, lumenjve 
dhe liqenit, ujrave netokesore etj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit    
Mbledhja (specifikimi)  i databases/informacionit për hartimin e kadastrës ujore në Bashkinë Shkodër. 
i. Situata   

Mungesa e një kadastre elektronike për situatën ujore ( Pellgu Ujëmbledhës )  në përgjithësi dhe atë të ujrave të përdorura të  
Bashkisë Shkodër në veçanti, përbën mangësi  për një menaxhim sa më të mirë të ujrave. 
Përcaktimi qartë i problematikave si : 
Ujërat e ndotura urbane, të shkarkuara direkt në ujërat sipërfaqësore pa u trajtuar; 
Ujërat e ndotura industriale dhe ujërat e shkarkuara nga sektori i bujqësisë. 
Ndotja historike industriale gjithashtu vazhdon të mbetet një faktor konstant në prishjen e cilësisë së ujërave sipërfaqësore 
/nëntokësore. 
Ndotja e ujërave sipërfaqësore nga veprimtaritë bujqësore dhe blegtorale është një dukuri që po shtohet krahas zhvillimeve në 
këtësektor. Megjithatë, aktualisht nuk ekziston një program monitorimi apo vlerësimi për potencialin ndotës në trupat ujore nga 
ky sektor. 
 
Shoqërimi i këtyre problematikave me material elektronik të saktë. 
 

ii. Synimi i projektit (me një fjali cfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, pëerfitimi i grupit te synuar) 

Të përmirësohet kontrolli mbi territorin për një planifikim më të mirë të përdorimit të resursëvë natyrore dhe mbrojtjes së tyre 
Qëllimi themelor i ketij projekti  është për të patur një database/i nformacioni jo vetëm ne hardcopy por edhe në format dëg, apo 
gis për të gjithë Bashkinë e Shkodrës . 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Mbledhja e informacionit të nevojshem dhe përdorimi i tij në funksion të orjentimit të ndërhyrjeve. 
Koordinimi i informacionit të mbledhur me Ministrinë e Mjedisit si aktori kryesor në administrimin e ujrave dhe  realizimin e  
Planit të menaxhimit të pellgut ujëmbledhës të lumit Drin – Bunë. 

b) Rezultatet që prisni   

Informacioni që do të mblidhet në vazhdimësi do te jetë burim për  
 planifikimin dhe menaxhimin e burimeve ujore në pergjithësi . 
 planifikimi  për parandalimin e situatave që krijohen në raste të veçanta. 

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

Bashkia e Shkodrës 
Ministria e Mjedisit 
Agjensia Kombetare e Mjedisit 
Agjensia Rajonale e Mjedisit 
Shoqatat Mjedisore  

 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura ( per cdo aktivitet të mësiperm (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

  Mbledhja e informacionit të nevojshem dhe përdorimi i tij në 
funksion të orjentimit të ndërhyrjeve     

 Koordinimi i informacionit të mbledhur me Ministrinë e Mjedisit     

      

 Shuma   0    

f) Periudha e zbatimit 
   Janar – Dhjetor  2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave 
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Nr. 5 
Projekti :   P8.F4.O1.A1. 
Administrimi i shërbimit të pyjeve dhe kullotave 
në Bashkinë Shkodër 

Llojet e programit :   P8 Mjedisi dhe 
mbrojtja e Pyjeve e kullotave. 
 
Funksioni P8.F4. : Administrimin e 
pyjeve dhe kullotave vendore si dhe 
menaxhimin e institucioneve 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit   

i. Situata  

 Administrimi i Pyjeve /Kullotave kalon si veprimtari e Njesise se Qeverisjes Vendore- Bashkia Shkoder. Per realizimin e ketij sherbimi  
pervec struktures se brendeshme te Bashkise Shkoder prej  nje Drejtorie me 2 sektore dhe 4 zyra me nje personel prej 7 personash.  Per 
vitin 2016 nga Buxheti i Shtetit miratuar me Ligjin nr 147/2015 “ Per buxhetin e vitit 2016” , per sherbimin e administrimit te pyjeve 
parashikon : 
Punonjes  Administrimi i pyjeve/Sherbimi pyjor   
 

Nr. punonjësve Paga ( 600) 
Kontribute 

Sig,Shqerore 
(601) 

Shpenzime 
Operative 

Total 
leke 

6 2,793,906 466,602 418,602 3,679,110 
 
Struktura administrative përgjegjëse për pyjet dhe kullotat, referuar ligjit organic  , evidentojnë zjarret e rënë në pyjet dhe kullotat që 
administrojnë apo kanë në pronësi dhe raportojnë të dhënat statistikore, në përputhje me kriteret e vendosur në përputhje me 
përcaktimet e dispozitave ligjore. 
ii. Synimi i projektit  

Shërbimi Pyjor  organizohet e vepron sipas parimeve të profesionalizmit, pavarësisë, transparencës, shërbimeve ndaj publikut, 
përgjegjësisë dhe korrektësisë për kryerjen e misionit dhe të detyrave të ngarkuara.  
Shërbimi Pyjor  vepron ne pyjet dhe kullotat ne pronesi te Bashkise Shkoder  në territorin administrativ të saj. 
Punonjësit e shërbimit pyjor do te  pajisen me uniformë me shenja dalluese, dokument identifikimi dhe mjete të tjera teknike të 
nevojshme për kryerjen e detyrës. 
Ky sherbim do te organizohet bazuar ne dispozitat e Ligji nr 9385/2005 ( i ndryshuar) “ Per Pyjet dhe Sherbimin pyjor “si edhe Ligjit nr 
5/2016 “ Per moratriumin e pyjeve ne RSh” 
iii. Aktivitetet kryesorete projektit ( Veprimet qe do te ndermerrni  per te prodhuar  rezultate) 

Ndjekin dhe evidenton në vijimësi ndryshimet që pësojnë pyjet, kullotat e livadhet, nga ndotjet atmosferike, dëmtuesit, sëmundjet, zjarret 
e faktorë të tjerë, me ndikime në treguesit e ekosistemeve pyjore e kullosore dhe të biodiversitetit, si dhe merr masave të nevojshme ne 
zbatim te Ligjit organic. 
kontrollon zbatimin e dispozitave ligjore dhe të akteve nënligjore në fuqi për pyjet, kullotat, Parandalon dhe merr masa në rastet e 
shfrytëzimit dhe të tregtimit të paligjshëm të materialit drusor, të prodhimeve pyjore e jopyjore 
b) Rezultatet qe prisni  

Kjo strukture qe i bashkohet struktures organizative te Bashkise Shkoder do te jete ne fuksion te permiresimit te performances ne kuader 
te mbrojtjes se pyjeve /kullotave ne administrim te bashkise Shkoder. Si funksion i sherbimit pyjor do te konribuoje ne dhenien e 
informacionit mbi situaten aktuale te pyjeve/kullotave 
c) Aktoret e mundshem (grupet qe lidhen me projektin dhe qe ndikohen) d) Kontributet e mundshme ne projekt  

Bashkia Shkoder 
Shoqata e pyjeve 

 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operativ
e 

kapitale 

  Paga  , Kontrib,Sig Shoqerore , 
shpenzime operative   

3,679,11
0 

3,260,5
08 

418,602  

      

      

 Shuma   3,679,11
0 

   

f) Periudha e zbatimit(kur fillon, kur perfundon) 
Janar- Dhjetor 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave 
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Nr.6 
Projekti :    P8.F4.O1.A2 
Mbrojtja e siperfaqeve pyjore 
/kullosore 

Llojet e programit :  P8 Mjedisi dhe mbrojtja e Pyjeve e 
kullotave. 
 
Funksioni P8.F4. : Administrimin e pyjeve dhe kullotave 
vendore si dhe menaxhimin e institucioneve 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit  

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet negative, te dhena per zonen) 

 1.Mbrojtja dhe Administrimi i Pyjeve /Kullotave kalon si veprimtari e Njesise se Qeverisjes Vendore- Bashkia Shkoder 
nepermjet Ligjit nr 139/2015 “ Per veteqeverisjen vendore”. Realizimi i sherbimit te  Mbrojtjes se Pyjeve /kullotave bazohet ne 
Ligin nr 9385/2005 ( i ndryshuar) “ Per Pyjet dhe Sherbimin pyjor “ neni 20, si edhe ne VKM nr 1080/2010 “ Per rregullat per 
parandalimin dhe  shuarjen e zjarreve ne pyje dhe kullota, si edhe krijimin e njesive vullnetare te shuarjes se zjarreve. 
Rritja natyrore e pyjeve shoqerohet me rritjen dhe zhvillimin e kurores se drureve e cila ne 80-90% te saj eshte e pa krasitur . 
Kjo shoqerohet me rritjen dhe zhillimin e shkurreve hijedashese te cilat se bashku me kurorat e pa krasitura krijojne nje shtrese 
drunore gjysem te njome dhe gjysem te thate e cila perben rrezik potencial per djegien nga zjarret e mundeshme. Keshtu nga 
viti 1993 deri ne 2011 vetem ne malin e Taraboshit jane djegur mbi 200 ha pyll, madje pjesa me e bukur e tij. Djegiet asnjehere 
nuk kane ardhur si zjarre te rastesishme por kane qene zjarrvenie te qellimshme. Nisur edhe nga ndryshimet klimatike te cilat 
jane shoqeruar me rrite te temperaturave , por edhe me thatesire , mbrojtja e siperfaqes pyjore/ kullosore eshte nje 
domosdoshmeri. 
Referuar Vendimit te mesiperm te Keshillit te Ministrave ku shprehimisht jane te paraqitura detyrat : “Organizojnë sistemin e 
vrojtim-sinjalizimit, i cili funksionon gjatë gjithë vitit në shkallë të ndryshme gatishmërie, në varësi të sezonit të zjarreve. 
Organizojnë, për shuarjen e zjarreve dhe eliminimin e pasojave të tyre, njësitë vullnetare të shuarjes së zjarreve (NJVSHZ), me 
5-15 vullnetarë, të cilët veprojnë gjatë periudhës 1 maj-15tetor, për pyjet në pronësi të qeverisjes qendrore”,  
Bashkia do te caktoje  10 punonjes/ vrojtues me kontrate te perkohshme per nje periudhe 5 mujore ne zonat pyjore Qyteti 
Shkoder, NjA Postribe, NjA Guri i Zi, Nj A Pult Nj aShale etj  Pikerisht, keto jane  zonat,  te cilat kane mundesine me te madhe 
te rrezikshmerise nga zjarret. 
Gjithashtu ne zbatim te dispozitave te mesiperme per rastet e shuarjes se zjarreve massive, nevojiten punonjes te perkohshem 
propozohet te jete ne dispozicion nje fond per 15 punonjes te perkohshem , per shuarje zjarri, maksimumi per 4 dite , per 
shuarjen e 1 vatre zjarri dhe per periudhen vere-fillim i vjeshtes nje maksimum  5 vatra zjarri. 
 

Mbrojtja e pyjeve 

Nr Emertimi  Nr. 
punonjësve paga ( 600) sig.shoqerore ( 

601) Total 

1 Vrojtues per 5 muaj   15 1,725,000 300,000 2,025,000 

2 

Punetor i perkohshem (per shuarje 
zjarri ) 
 Gjithesej 15 punonjes, per 4 dite 
per shuarjen e 1 vatre zjarri Max 5 
raste zjarri. 

15 345,000 60,000 405,000 

  TOTAL     2,070,000 360,000 2,430,000 
 
Nga sa me siper gjithashtu propozohet qe te kete nje fond i cili do te perdoret per logjistike per kete sherbim. Keshtu do te 
blihen vegla pune , si lopata , kazma kmesa etj, fikse zjarri shpine, do te pajisen me veshje te vecanta te cilat do te jene edhe 
te dallueshme, kjo si me poshte: 

Logjistike – Shpenzime operative 

nr  Emertimi vlera 

1 Lopata/ kazma/kmesa 50,000 

2 Uniforma dalluese 90,000 

3 Fikse zjarri  shpine  200,000 

4 
Sinjalistike per pyjet ( tabela sinjalizuese, orjentuese 
etj) 50.000 

5 Materiale inf,per mbrojtjen epyjeve 20.000 

  TOTAL- Shpenzime operative  410,000 
 

Mbrojtja e 
pyjeve/kullotave Paga ( 600) 

Kontribute 
Sig,Shqerore 

(601) 
Shpenzime 
Operative 

Total 
leke 

2,070,000 360,000 410,000 2,840,000 
 
 
2.Ne kuader te mbrojtjes se pyjeve/kullotave dhe sherbimit ndaj tyre  Bashkia Shkoder planifikon te kryeje Sherbimin e 
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Shfrytëzimit tepyjeve ne zonen e Pultit, Shales dhe Shoshit.  Ky sherbim  përfaqëson punimet për heqjen e gjeneratës së vjetër 
te materialeve pyjore dhe krijimin e kushteve për instalimin e gjeneratës së re në rrugë natyrore, gjatë fazave të prerjeve, ose 
me pyllëzime artificiale për llojet që trajtohen,  vlerësimin ekonomik të materialit drusor të përfituar nga ky shfrytezim gjithnje 
sipas percaktimeve te bera ne dispozitat ligjore ne kuader edhe te Ligjit nr 5/2016 “ Per shpalljen e moratoriumit ne pyje ne 
RSH” i gjithe materiali drusor dhe i shkurreve i perfituar nga ky sherbim i shfrytezimit te pyjeve ne zonen e Pultit, Shales dhe 
Shoshit do te grumbullohet, matet dhe magazinohet. Perdorimi i ketij materiali drusor do te sherbeje per te furnizuar shkollat e 
arsimit 9 vjecar te cilat ndodhen ne Bashkine Shkoder. 
Fondi i vene ne dispozicion per kete aktivitet eshte  ne vleren 760.000 lek.  
ii. Synimi i projektit  

1.Nepermjet ketij aktiviteti do te arrihet te mbrohet siperfaqja pyjore/kullosore nga zjarret te cilat ne te shumten e rasteve jane 
zjarrvenie te qellimshme. Nepermjet vrojtuesve arrihet te njoftohet ne kohe per rastet e zjarreve dhe parandalohen keto 
zjarrvenie. Njekohesisht planifikimi i punonjesve te perkohshem eshte i nevojshem qe ne raste te zjarreve massive te jete 
mundesia qe te merren vullnetare per shuarjen e ketyre zjarreve dhe shpetimin e pyjeve/kullotave nga djegiet. 
2. Nje aspect tjeter i mbrojtjes se pyjeve eshte edhe sherbimi i pastrimit te tyre nga drure te thate apo shkurre te krijuara ne 
menyre natyrale. Ofrimi i sherbimit per pastrimin e pyjeve ne NjA Pult , Shale dhe Shosh do te beje qe te mbrohet kjo siperfaqe 
e rendesishme pyjore. 
iii. Aktivitetet kryesorete projektit ( Veprimet qe do te ndermerrni  per te prodhuar  rezultate) 

- Sherbimi i mbrojtjes se pyjeve/kullotave nga zjarri. 
- Sherbimi i pastrimit te pyjeve ne NJA Pult , Shale dhe Shosh nepermjet heqjes se materialeve drusore te formuara 

ne menyre natyrore. 

b) Rezultatet qe prisni  

-Ruajtja dhe mbrojtja e pyjeve/ kullotave nga djegia. Zjarret jane nje nga demtuesit kryesore te pyjeve/kullotave. Nepermjet ketij 
sherbimi do te arrijme qe te mbrojme pyjet nga demtimi  duke i konsideruar  keto pyjet/kullotat si nje pasuri e rendesishme ne 
sherbim te komunitetit  te Shkodres dhe me gjere. 
- Pastrimi i pyjeve NjA Pult  Shale dhe Shosh si edhe perfitimi i materialit drusor i cili do te vleresohet/matet dhe magazinohet 
per tu pergorur per ngrohje nga shkollat 9 vjecare te Bashkise Shkoder. 
 

c) Aktoret e mundshem (grupet qe lidhen me projektin dhe qe ndikohen) d) Kontributet e 
mundshme ne projekt  

Komuniteti i zonave 
Shoqatat e pujeve 
Shoqatat mjedisore 

 Bashkia Shkoder 
Shoqatat e pyjeve 
Shoqatat Mjedisore 
Vullnetare  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

Nga kjo: 

Paga, sig operatie kapita
le 

Paga  , Kontrib,Sig Shoqerore .  2,430.000   

Blerje Lopata/ kazma/kmesa   50.000  

Uniforma dalluese   90.000  

Fikse zjarri  shpine   200.000  

   50.000  

   20.000  

Sherbimi i shfrytëzimit tepyjeve ne zonen e Pultit, Shales dhe 
Shoshit   760.000  

TOTALI 3,600,000 2,430,000 1,170,000  

f) Periudha e zbatimit(kur fillon, kur perfundon) 
Janar- Dhjetor 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave 
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Nr.7 

Projekti :    P8.F4.O2.A1. 
Hartimi i rilevimeve topografike /harta për 
regjistrim në ZVRPP  per NjA Velipoje dhe 
NjA Rrethina.                                         

Llojet e programit :   P8 Mjedisi dhe mbrojtja e Pyjeve e 
kullotave. 
 
Funksioni P8.F4. : Administrimin e pyjeve dhe kullotave 
vendore si dhe menaxhimin e institucioneve 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit :  Hartimi i rilevimeve topografike /harta per regjistrim ne ZVRPP SHKODËR 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonen) 

Në kuadër te Ligjit nr 115/2014 “Për ndarjen administrative – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e 
Shqipërisë”, Bashkia e Shkodrës përbëhet : nga 11 njësi administrative, të cilat janë: Shkodër, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i 
Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh dhe Velipojë.  Pjesë e pronave të Bashkisë aktuale jane edhe pyjet/kullotat. 
Aktualisht në territorin e Bashkisë së Shkodrës ka një sipërfaqe totale në Pyje, Kullota dhe Toka Inproduktive prej 23 741 ha 
prej të cilave 22 782 ha janë sipërfaqe që i bashkëngjiten nga Njësite Administrative dhe qyteti i Shkodres me nje siperfaqe prej 
958 ha. 
 
Regjistrimi iI të gjithë pyjeve/kullotave përveçse një sfidë, është edhe detyrim ligjor.  Kjo kërkon hartimin/përgatitjen e 
dokumetacionit për rilevimet topografike për të realizuar regjistrimin e  ketyre pronave. 

ii. Synimi i projektit (me një fjali cfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi iI grupit të synuar) 

Të arrihet menaxhim sa më i mire i pyjeve,  sipas udhëzimeve të përcaktuara dhe në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe 
përdorimit shumëfunksional të tyre me ndikim të fuqishëm në rritjen ekonomike të Bashkisë , kryesisht të komunitetit që i përdor  
ato. 
Të përmirësohët qeverisja vendore dhe ofrimi i shërbimeve ndaj qytetarëve. 
Qëllimi themelor i këtij projekti  është regjistrimi pranë ZVRPP Shkodër i të gjitha pyjeve/kullotave të cilat janë pronë e bashkisë 
Shkodër sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave për inventarin e pyjeve/kullotave që kalojnë në pronësi të bashkise. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për të prodhuar  rezultate) 
Përgatitja e materialeve hartat, relacione, dokumentacion  për të regjistruar pranë ZVRPP Shkodër pyjet dhe kullotat e NJA 
Velipojë. 
b) Rezultatet qe prisni  

Regjistrimi i pronave pyje/kullota dhe marrja e çertifikatës/Vertetimit Hipotekor për pasuritë e rregjistruara. 

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

Bashkia e Shkodrës 
Ministria e Mjedisit 
Shoqata e përdorimit të pyjeve 
Organizata të cilat mbështesin aktivitetin e pyje/kullota.  

 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

  
Përgatitja e materialeve hartat, relacione, dokumentacion  për 
të regjistruar pranë ZVRPP Shkodër pyjet dhe kullotat e NJA 
Velipojë. 

    

 Shuma   0    

f) Periudha e zbatimit 
Janar – Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave 
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ZBATIMI I PROJEKTIT " PYLLEZIMI I MALIT TË TARABOSHIT" PARCELA 21A, 27A, 28 A,C 
Kodi në matricë: P8.F4.O2.A2. 
 
 
Aplikuesi (*) BASHKIA SHKODER 

Data e aplikimit (*) 23.03.2016 
Titulli i projektit (*) Projekt pyllëzimi  Objekti “Tarabosh” parcelat 21a,27a, 28 a,c Ekonomi Pyjore 
Shtylla e Financimit Shtylla I, Granti 6. 
Programi i projektit (*) Rehabilitim mjedisor, gjelberim dhe pyllezim. 
Granti i projektit (*) Granti 6 
Data e fillimit të projektit (*) 2016 
Data e mbarimit të projektit (*) 2016 

Përshkrimi i projektit (*) 

Projekti “Objekt pyllëzimi në “Tarabosh” konsiston në realizimin e ndërhyrjeve përmes 
mbjelljes së pishave të egra 1 deri 2 vjecare , rreth 100.000 të tilla ne nje siperfaqe rreth 40 
ha. 
Investimi do te kryhet ne ngastrën nr 21 a dhe 27 a dhe 28 a,c  Ekonomia Pyjore Tarabosh. 
Ngastrat kane orjentimin veri-lindor. Lartësia mbi nivelin e detit është nga 40-155m. Terreni 
përbëhet nga formacione gëlqerore dolomite. Toka është e hirtë kafe karbonike, 
karakteristike në këtë zonë janë erërat e periudhës dimërore ( Murlani) që shkaktojnë rritje 
të koeficientit të biotranspiracionit. Kushtet fiziko gjeografike dhe morfologjike përcaktojnë 
florën dhe faunën karakteristike të zonës si : Gjineshtra, driza , Murrizi etj. Në kushtet e 
rritjes së popullsisë së qytetit si edhe rritjes të mjeteve otorike, mungesa e një kurore të 
gjelbër sjell pasoja të dëmshme për jetën e njerëzve , ndërkohë influencion në rritjen e 
fenomenit të erozionit. 
Kjo  ndërhyrje do ketë impakt në drejtim të  mbrotjes dhe përmirësimit të mjedisit natyror në 
këtë zonë si dhe duke e konsideruar objekt atraksioni turistik. 

Qëllimi dhe objektivat (*) 

Qëllimi i përgjithshëm është mbrojtja e mjedisit natyror. Në këtë kuadër, i shërben qëllimeve 
natyrale të rritjes së rajonit, të cilat ende nuk janë zhvilluar. Për më tepër, synon zhvillimin e 
një kapitali mjedisor, social e kulturor që do të garantojë kushtet për zhvillim të 
qëndrueshëm. 
Sensibilizimin e komunitetit që banon rreth zonës në fjalë për fushatën e pyllëzimeve si 
edhe rëndësinë që ka 
Nepermjet nderhyrjeve me punime rihabilituese pyllezimi, do te rritet siperfaqia e 
gjelbert/banore te zones, rritja e ndikimeve positive ne mjedis ne ruajtjen  e tokes,ujrave 
dhe te ajrit  dhe se fundi ndikimi i pyllit mbi kushtet social ekonomike te komunitetit dhe 
agro-turizem. 
Realizimi i punimeve ne pershateshemeri me percaktimet dhe rekomandimet teknike te 
Projektit duke u shtrire ne te gjithe hapsiren e demtuar te ishe pyjeve te ketije mali ,perfshi 
dhe brezin nga pasqyra e ujit te liqenit Shkoder dhe deri ne lartesin 300 m  ne vijen nga Ura 
e Bunes e deri ne afersi te fshatit Shiroke. 

Masivi pyjore qe do te krijohet,do te permiresoj ndjeshem kushtet eko-mjedisore te Qytetit te 
Shkodres e me gjere duke permiresuar ndjeshem anen shendetsore te popullesise te zones 
per rreth. 
Do te ndikoj ndjeshem ne menyre indirekte ne rritjen e rendimenteve te kulturave bujqesore e 
blegtorale te zones per rrethe, kombinuar kjo edhe me Agro-Pylltarine. 

Numri i përfituesve (*) Drejtpërdrejt 800 banorë të Zonës Shirokë-Zogaj 
Indirekt 100.000 mijë banorë të qytetit të Shkodrës. 

Rendi prioritar (*) 3 

Qëndrueshmëria e projektit (*) Bashkia e Shkodrës parashikon që mbas realizimit të investimit të ruhet e mirëmbahet nga 
Nd/ja e Inspektimit të Pyjeve e krijuar pranë saj. 

Fondet e kërkuara nga Fondi 
për Zhvillimin e Rajoneve (*) 17.983.572  lekë 

Kontributi në rast 
bashkëfinancimi nga njësia e 
qeverisjes vendore 

Nuk ka 

Financim nga donatorë Nuk ka 
Financime të tjera Nuk ka 
Kostoja totale e projektit (*) 17.983.572  lekë 
Projekti ka një analizë kosto-
përfitim të cilësisë së mirë 
(Opsionale) 

- 

Përmbledhje e analizës kosto-
përfitim(Opsionale) - 

Deklarime (*) 

Projekti është i gatshëm për zbatim. 
Procedurat e prokurimit mund të fillojnë menjëherë me miratimin e fondit. 
Projekti është pjesë e e Planit të Mbarështimit të Pyjeve e Kullotave Komunale. Miratuar me 
Vendimin nr 96 datë 01.11.203 të këshillit të bashkisë Shkodër. 
Cmimet i referohen legjislacionit në fuqi. 

Dokumentat teknike etj(*) 
Projekti përmban 
-Projekt zbatimin 
-Preventivin. 
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-Argumentimin teknik 

Koordinatat e projektit (*) 
E .455329.36 N.4658253.10 
E. 455645.12 N.4658187.41 
E. 455304.09 N.4657626.78 

 

Foto e gjendjes ekzistuese (*) Po 
Pamje 3 Dimensionale(*) i 
detyrueshëm përvec programit 
Shqipëria Dixhitale. 

Po 
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PERMIRESIM PYLLEZIMI NË “TARABOSH” PARCELA 21A, 27A 
Kodi i Projektit: P8.F4.O2.A3. 
 
Aplikuesi (*) BASHKIA SHKODER 

Data e aplikimit (*) 23.03.2016 
Titulli i projektit (*) Projekt permiresimi  pyllëzimi  Objekti “Tarabosh” 
Shtylla e Financimit Shtylla I, Granti 6.  
Programi i projektit (*) Rehabilitim mjedisor, gjelberim dhe pyllezim. 
Granti i projektit (*) Granti 6  
Data e fillimit të projektit (*) 2016 
Data e mbarimit të projektit (*) 2016 

Përshkrimi i projektit (*) 

Projekti “ Permiresime pyllezimi ne Tarabosh” permban: 
1.Nderhyrje me rrallime ne 10-15 % te numrit te drureve ,duke hequr drure te 
bigezuar, te thate etj. 
2. Krasitje te degeve te poshteme te pishave deri ne 1/3 e kurores. 
3.Prerja e shkurreve, ferrave te demshme dhe pastrimi i mbeturinave, grumbullimi 
i tyre ne vende te caktuara (perrenj çeltira etj).Kjo detyre do te kryhet krahas 
punimeve te krasitjes. 
Pylli ne zonen e projektit  ka dendesi te ndryshme pavarsisht se mbjellja eshte 
bere me skeme  afersisht te rregullt (themi kete se duke qene terreni shkembor 
,ne mjafte raste nuk ka lejuar aplikimin klasik te skemes se planifikuar nga projkti 
2m x 2 m. Kurora ka patur dhe ka zhvillime te ndryshme dhe ne nje pjese te 
konsiderushme grumbulli pyjor (druret perberes) nuk jane vete krasite, apo deget 
e poshteme jane thare por nuk jane shkeputur nga trungu i drurit.Gjithashtu si 
pasoje e djegejeve nder vite druret e djegur per mungese fondesh nuk jane hequr. 
Ne  pjeset ku grumbulli pyjor eshte me kurore dendesi me te ulet qe reziston dhe 
mbijeton nenepylli eshte i perbere nga lloje te ndryshme shkurrore etj.Te gjitha 
keto e kane bere objektin me te ekzpozuar nga rreziku i djegejeve nga zjarret e 
nundeshme.. 
Nisur nga te gjitha keto konsiderata, eshte pare e arsyeshme dhe madje e 
domosdoshme, qe te ndermerren punime me karakter sherbimi per parandalimine 
mundesise se renies se zjarreve,dhe per raste kure bien te behet i mundeshem 
minimizimi i tyre. 

Qëllimi dhe objektivat (*) 

Qëllimi i përgjithshëm është mbrojtja e mjedisit natyror. Në këtë kuadër, i shërben 
qëllimeve natyrale të rritjes së rajonit, të cilat ende nuk janë zhvilluar. Për më 
tepër, synon zhvillimin e një kapitali mjedisor, social e kulturor që do të garantojë 
kushtet për zhvillim të qëndrueshëm. 
Sensibilizimin e komunitetit që banon rreth zonës në fjalë për fushatën e 
pyllëzimeve si edhe rëndësinë që ka . 
 Me ane te permiresimit (Rrallime+ Krasitje, pastrim shkurre) arrihet ruajtja e 
objekteve te veshura me Pishe nga  renia e zjarreve ne pyje, pasi ne pyjet halore 
zjarri eshte me evident ne çdo kohe,si dhe stimulohet instalimi dhe ruajtja e 
filizerise.  

Numri i përfituesve (*) Drejtpërdrejt 800 banorë të Zonës Shirokë-Zogaj 
Indirekt 100.000 mijë banorë të qytetit të Shkodrës. 

Rendi prioritar (*) 2 

Qëndrueshmëria e projektit (*) Bashkia e Shkodrës parashikon që mbas realizimit të investimit të ruhet e 
mirëmbahet nga Nd/ja e Inspektimit të Pyjeve e krijuar pranë saj. 

Fondet e kërkuara nga Fondi për 
Zhvillimin e Rajoneve (*) 8.308.104 lekë 

Kontributi në rast bashkëfinancimi nga 
njësia e qeverisjes vendore Nuk ka 

Financim nga donatorë Nuk ka 
Financime të tjera  Nuk ka 
Kostoja totale e projektit (*) 8.308.104 lekë 
Projekti ka një analizë kosto-përfitim të 
cilësisë së mirë (Opsionale) - 

Përmbledhje e analizës kosto-
përfitim(Opsionale) - 

Deklarime (*) 

Projekti është i gatshëm për zbatim. 
Procedurat e prokurimit mund të fillojnë menjëherë me miratimin e fondit. 
Projekti është pjesë e e Planit të Mbarështimit të Pyjeve e Kullotave Komunale. 
Miratuar me Vendimin nr 96 datë 01.11.203 të këshillit të bashkisë Shkodër. 
Cmimet i referohen legjislacionit në fuqi. 

Dokumentat teknike etj(*) Projekti përmban  
-Projekt zbatimin 
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-Preventivin. 
-Argumentimin teknik 

Koordinatat e projektit (*) 
E. 455645.12  N.4658187.41 

 

 

E. 455645.12  N.4658187.41 
 

 
 

Foto e gjendjes ekzistuese (*) Po  
Pamje 3 Dimensionale(*) i detyrueshëm 
përvec programit Shqipëria Dixhitale.  Po  
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ZBATIMI I PROJEKTIT PER NDERTIMIN E LERES SE UJIT KULLOTA -ZOGAJ 
Kodi në matricë P8.F4.O2.A4. 
 
Aplikuesi (*) BASHKIA SHKODER 
Data e aplikimit (*) 23.03.2016 
Titulli i projektit (*) Projekt për ndërtimin e lerës së ujit në kullota- Zogaj  
Shtylla e financimit  (*) Shtylla I, Granti 6.  
Programi i projektit (*) Rehabilitim mjedisor, gjelberim dhe pyllezim. 
Granti i projektit(*) Granti 6  
Data e fillimit të projektit (*) 2016 
Data e mbarimit të projektit (*) 2016 

Përshkrimi i projektit (*) 

Ndertim i leres se re per grumbullim dhe mbajtje uji te pijshem per blegtorine me 
kapacitet 205m3 , per te cilat sigurohet uji per nje numer prej rreth 163 krere te 
imta dhe 15 krere te trasha . Mqs keto kullota jane me kapacitet mesatar deri te 
larta , por shfrytezimi i tyre nuk eshte ne lartesine e duhur per mungese te ujit lind 
domosdoshmeria e ndertimit te leres. Per te llogaritur ujin e dobishem ( 
konsumueshem) jane marre ne konsiderate humbjet e ujit nga avullimi ditor si 
pasoje e temperaturave te veres lidhur kjo me koeficientin e avullimit per 
siperfaqen e leres qe kerkohet. Pavaresisht nga llogaritjet e bera rezulton qe 
bagetija zakonisht pi uje rreth 300 dite ne vit. 
Ndertimi i leres parashikohet te behet ne vend sa me te rrafshet , afer burimeve te 
grumbullimit te ujit, afer zonave me gure qe te pergoret si material.  
Projekti permban punime germimi 
shtrim plasmasi 
vendosje shtrese dheu mbi plasmas 
shtresa kalldremi 
murr rrethues 
Lera do te ndertohet ne Prone te bashkise Shkoder kjo sipas certifikates se 
pronesise.  

Qëllimi dhe objektivat (*) 
Sigurimi i ujit te pijshem ne kullota gjate gjithe vitit.Mungesa e ujit te pijshem 
reflektohet ne kapacitetin prodhues te kafshes si edhe ne cilesine e leshit. Ky i 
fundit burim jetese per artizanatin e zones se Zogajve . 

Numri i përfituesve (*) 1000 
Rendi prioritar (*) 4 

Qëndrueshmëria e projektit (*) Bashkia e Shkodrës parashikon që mbas realizimit të investimit të ruhet e 
mirëmbahet nga Nd/ja e Inspektimit të Pyjeve e krijuar pranë saj. 

Fondet e kërkuara nga Fondi për 
Zhvillimin e Rajoneve (*) 1.1 miljon leke miljon leke 

Kontributi në rast bashkëfinancimi nga 
njësia e qeverisjes vendore - 

Financim nga donatorë Nuk ka 
Financime të tjera  Nuk ka 
Kostoja totale e projektit (*) 1.1 miljon leke 
Projekti ka një analizë kosto-përfitim të 
cilësisë së mirë (Opsionale) - 

Përmbledhje e analizës kosto-përfitim - 

Deklarime (*) 

Projekti është i gatshëm për zbatim. 
Procedurat e prokurimit mund të fillojnë menjëherë me miratimin e fondit. 
Projekti është pjesë e e Planit të Mbarështimit të Pyjeve e Kullotave Komunale. 
Miratuar me Vendimin nr 96 datë 01.11.203 të këshillit të bashkisë Shkodër. 
Cmimet i referohen legjislacionit në fuqi. 

Dokumentet teknike etj (*) 

Projekti përmban  
-Projekt zbatimin 
-Preventivin. 
-Argumentimin teknik 

Koordinatat e projektit (*) E.449711.08  N.4659504.69 
 

Foto- Gjendja ekzistuese (*)  
Pamje 3D  (*) i detyrueshem pervec 
programit Shqiperia Dixhitale.  
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Nr.1 
Projekti : P9.F1.F2.O1.A1 
Pagat dhe sigurime shoqerore per punonjesit e 
arsimit 

Llojet e programit: P9. Arsimi 
parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1.F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen 
e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë 
të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të veçantë 
bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e 
infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 
shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale dhe pika 12.Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor 
parashkollor në kopshte dhe çerdhe 
Pranë bashkisë Shkodër deri me daljen e ligjit të ri “Për Qeverisjen Vendore” dhe të dispozitave ekzistuese jane trajtuar me 
pagesa sipas punës së kryer: 
 

Nr  Nr punonjës Paga/lekë Sigurime shoqërore/lekë 
1 punonjësve në organike për zyrën e Arsimit 18 7 595 818 1 268 502 
2 punonjësve në organikë për punonjsit e 

Konvikteve 
50 19 671 508 3 285 142 

 
Në zbatimin të pikës 5, të Urdhërit të Kryeministrit nr.127, datë 16.9.2015 “Për marrjen e masave në kuadër dhe në funksion të 
zbatimit të strategjisë ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore”, shkresës nr. 2749, datë 09.06.2015 të 
Ministrisë për Çështjet Vendore “Mbi decenralizimin e funksioneve tek qeverisja vendore”, shkresës nr.11952/1, datë 19.8.2015 
të Ministrisë së Financave “kërkesë për informacion”, në zbatim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr.160/2014, datë 27.11.2014 ”Për buxhetin e vitit 2015”, të ligjit nr. 7961, datë 
12/07/1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor 
parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të Udhëzimit Nr. 21, datë 23.07.2010, të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës, “Për normat e punës mësimore – edukative dhe numrin e nxënësve për klasë në institucionet e arsimit 
parauniversitar” i ndryshuar, si dhe të ligjit nr.147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016”, për të realizuar me sukses këtë proces sa të 
rëndësishëm dhe delikat Ministria e Arsimit dhe Sportit, me shkresën nr. 11166, datë 24.12.2015, në lidhje me procedurat e 
transferimit të punonjësve si dhe fondet për mbulimin e shpenzimeve për personelin për pagat e punonjësve që transferohen 
nga Ministria Arsimit e Sportit tek Njësitë e Qeverisjes Vendore (bashkitë e reja) për vitin 2016, si dhe në transfertë specifike 
parashikuar në Ligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 2016, parashikohet në buxhetin e bashkisë për t'u shpenzuar për këtë 
funksion (paga, sigurime dhe shpenzime operative ). 
 

Nr  Nr punonjës Paga/lekë Sigurime shoqërore/lekë 
1 punonjës mbështetës të arsimit para shkollore dhe 9 - 

vjec  
76 36 531 763 6 100 804 

2 punonjës mbështetës të arsimit të mesëm   43 19 983 236 3 337 200 
 
Me Vendim të Këshillit të Bashkisë nr.45 dt.04.12. 2015, “ Për një shtesë në VKB nr.11 dt. 07. 09. 2015, “Për miratimin e numrit 
të punonjësve të Bashkisë Shokdër dhe institucioneve në varësi, nivelin e pagave...” do paguhen nga të ardhurat e bashkisë: 
 

Nr  Nr punonjës Paga/lekë Sigurime shoqërore/lekë 

1 punonjës kujdestarë pranë zyrës së arsimit 6 3 124 548 521 800 
  
ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
1. Planifikimi sipas institucioneve dhe shërbimeve të duhura 
2. Përllogaritjet e përgjithsme dhe periodike të shpenzimeve për paga dhe sigurime  
3. Kryerja e shpenzimeve 

 Paga e Sigurime, zyra e arsimit në Bashki për 18 punojës të administratës 
 Paga e Sigurime, zyra e arsimit në Bashki, 50 punonjësit e konvikteve 
 Paga e Sigurime për shërbimet mbështetëse të arsimit parashkollor e 9 – vjeçar 76 punonjës 
 Paga e Sigurime për shërbimet mbështetëse të arsimit të mesëm 43 punonjës 
 Paga e Sigurime për kujdestarë pranë zyrës së Arsimit 6 punonjës 

b) Rezultatet që prisni  
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Realizimi i shërbimit në kohë dhe me cilësi 
Rritje e përformancës së punonjësve 

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

Drejtoria e arsimit  
Punonjësit e shërbimeve mbështetëse arsim, konvikte  Bashkia e Shkodrës 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operati
ve 

kapital
e 

A.1 Planifikimi i shërbimeve     

A.2 Kryerja e përllogaritjeve     

A.3 Kryerja e shpenzimeve     

 

A.3.1 Paga e Sigurime, 18 punonjës   8 864.320   

A.3.2 Paga e Sigurime, 50 punonjës   22 956.650   

A.3.3 Paga e Sigurime, 76 punonjës  42 632.567   

A.3.4 Paga e Sigurime, 43 punonjes  23 320.436   

A.3.5 Paga e Sigurime, 6 punonjës   3 646.348   

 Shuma   101 420.321   

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
ZYRA ARSIMIT 
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Nr.2 
Projekti : P9.F1.F2.O1.A2 
 
Arsimi Parashkollor 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore 
të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë 
të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë  një  vemëndje të 
veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015  “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e 
infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 
shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale dhe pika 12.Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor 
parashkollor në kopshte dhe çerdhe 
 
Në zbatimin të pikës 5, të Urdhërit të Kryeministrit nr.127, datë 16.9.2015 “Për marrjen e masave në kuadër dhe në funksion të 
zbatimit të strategjisë ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore”, shkresës nr. 2749, datë 09.06.2015 të 
Ministrisë për Çështjet Vendore “Mbi decenralizimin e funksioneve tek qeverisja vendore”, shkresës nr.11952/1, datë 19.8.2015 
të Ministrisë së Financave “kërkesë për informacion”, në zbatim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr.160/2014, datë 27.11.2014 ”Për buxhetin e vitit 2015”, të ligjit nr. 7961, datë 
12/07/1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor 
parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të Udhëzimit Nr. 21, datë 23.07.2010, të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës, “Për normat e punës mësimore – edukative dhe numrin e nxënësve për klasë në institucionet e arsimit 
parauniversitar” i ndryshuar, si dhe të ligjit nr.147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016”, për të realizuar me sukses këtë proces sa të 
rëndësishëm dhe delikat Ministria e Arsimit dhe Sportit, me shkresën nr. 11166, datë 24.12.2015, në lidhje me procedurat e 
transferimit të punonjësve si dhe fondet për mbulimin e shpenzimeve për personelin për pagat e punonjësve që transferohen 
nga Ministria Arsimit e Sportit tek Njësitë e Qeverisjes Vendore (bashkitë e reja) për vitin 2016, si dhe në transfertë specifike 
parashikuar në Ligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 2016, parashikohet në buxhetin e bashkisë për t'u shpenzuar për këtë 
funksion (paga, sigurime dhe shpenzime operative ). 
Në kuadrin e reformës teritoriale dhe ligjit të ri për vetqeverisjen vendore Bashkisë Shkodër i kanë kaluar funksione të reja. 
Konkretisht  nje nga funksionet e reja  të cilat  transferohen tek Bashkitë janë ; ”Personeli edukativ dhe mbështetes në arsimin 
parashkollor”.  Funksionet e reja të qeverisjes vendore do të forcojne rolin  e bashkive në zhvillimin e qëndrushëm vendor.  
Shumë nga funksionet të cilat janë decentralizuar, aktualisht kryhen nga institucione qendrore, e cilat ne fakt kanë shpërndarje 
gjeografike-administrative jo të rregullt në territor. Me qëllim kryerjen  e analizave dhe monitorimeve të nevojshme të këtyre 
funksioneve, për vitin 2016 dhe në dy vitet pasardhës buxhetore ato do të financohen nëpermjet transfertave specifike te 
parcaktuara individualisht për qeverisjes vendore, për çdo funksion të transferuar. Kalimi i këtyre funksioneve së bashku me 
financimet përkatëse do të kete një efekt pozitiv në buxhetin vendor. Numri i personelit që do të transferohen është 163 vetë, 
nga të cilet 133 janë punonjësit e arsimit parashkollor (edukatore), ndërsa 30 vetë janë  punonjësit e shërbimeve mbështetëse. 

 
 
Kopështet me drekë do trajtojnë 300 fëmijë 
Shpenzimet janë llogaritur mbi bazën VKM nr. 911,datë 11.11.2015 me kuotë ditore 206 lekë, si dhe për 310 fëmijë në 
kopështe me drekë ( kopështet “Bep Tusha”, “Ton Alimhilli”, “I.S.Bruçaj”, “Guerilie”, “1 Qershori”) me një kuotë mesatare të 
marrë nga viti i kaluar në shumën prej 155 lekë në ditë. 
Planifikimi i fondeve është bërë duke marrë në konsideratë parashikimet pë kontraten e re që do të prokurohet për furnizimin 

me ushqime.  

Nr  Nr punonjës Paga/lekë Sigurime shoqërore/lekë

1 Punonjës  arsimi parashkollor e shërbime mbështetës 163 91 250 000 15 239 000

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi  i grupit të synuar) 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrikturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. 

iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit ( Veprimetqe do tendermerrni per te prodhuar rezultate) 

4. Planifikimi sipas institucioneve dhe shërbimeve të duhura 
5. Përllogaritjet e përgjithsme dhe periodike  të shpenzimeve për paga dhe sigurime  
6. Kryerja e shpenzimeve 

 Paga e Sigurime, për 133 punonjësit e arsimit parashkollor (edukatore 
 Paga e Sigurime, për 30 punonjësit e shërbimeve mbështetëse 

b) Rezultatet që prisni  
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Realizimi i shërbimit në kohë dhe me cilësi 
Rritje e përformancës së punonjësve 

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

 
 Bashkia e Shkodrës 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 lek) 
 Nga kjo: 

Paga, sig operati
ve 

kapital
e 

A.1 Planifikimi sipas institucioneve dhe 
shërbimeve të duhura 

    

A.2 Përllogaritjet e përgjithsme dhe periodike  
të shpenzimeve për paga dhe sigurime  

    

A.3 Kryerja e shpenzimeve për ushqimet për  
kopështet me drekë 

  6 475  

 
A.3.1 Pagat  e punonjësve të arsimit 

parashkollor  91 250   

A.3.2 Sigurimet  15 239   

Totali 112 964 106 489 6 475   

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Çerdheve 
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Nr. 3 

Projekti: P9.F1.F2.O1 .A3 
 
Blerje batanije, çarçafë, peshqirë dhe mbulesa 
tryezash. 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë 
të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë  një  vemëndje të 
veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015  “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e 
infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 
shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale dhe pika 12.Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor 
parashkollor në kopshte dhe çerdhe 
Në këtë kontëkst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione qe ka në varësi sipas ligjit 
Këto mallra  jane pjesë e furnizimit për  3 konvikte dhe në institucione të tjera 

 Shkolla   Artistike,  , 
 Konvikti i vajzave “Shejnaze Juka”  
 Konvikti i shkolles  Industriale  
 Shkolla speciale   
 Kopështet  me drekë  

Për vitin 2015 nuk ështe bërë blerje në këtë zë pasi është bërë furnizimi  me këto mallra në vitin e mëparshem .  
Duke synuar një akomodim sa më  normal për vtin 2016 është e nevojshme që të parashikohet një shpenzim  i tillë pasi është 
plotësuar afati i amortizimit të këtyre mallrave dhe rinovimi i tyre është bërë i domosdoshëm.  
Instiutcionet që do të furnizohen kanë  këto kapacitet:  

 Në 3  konvikte  (ai i shkollës   Artistike, i vajzave  “Shejnaze  Juka” dhe i shkollës  Industriale) janë 210  nxënës të 
akomoduar,  

 Në shkollën speciale "3 Dhjetori"  95 fëmijë  
 Në 5  kopeështet  me drekë (“Bep Tusha”, “Tom Alimhilli” , “I.S.Bruçaj”, “Guerilie”, “1 Qershori”) mesatarisht  310  

fëmijë. 
Prioritet  në këtë furnizim kanë  konviket  pasi kemi të bëjmë me një kohë të gjatë të aktivitetit  të nxënësve, të jetës së tyre 
individuale . 
Materialet  e parshikuara janë batanije, copë për çorçafë, (për konvikte dhe kopështe me drekë) peshqirë, mbulesa tryezash. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për  rritjen e cilësisë  së shërbimeve 

iii. Aktivitetet kryesor të projektit  

1. Marrjen e kërkesave  për secilin institucion. 
2. Kryerja e procedurave përkatëse .  
3. Monitorimi i  procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Kushte më optimale  të jetesës dhe mësimnxënies për nxënesit dhe fëmijët  gjatë aktivitetit mësimor dhe akomodimit të tyre   

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

Nxënësit   
Fëmijët 
Mësuesit dhe edukatorët  

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Marrjen e kërkesave  për secilin institucion.     
A.2 Kryerja e procedurave përkatëse     
 A.2.1 Blerje batanije e çorçafe      
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A.2.2 Blerje mbulesë tryezë dhe peshqirë.   100  

Totali 100  100  

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë   vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia   Shkodër. 
Lodovik    Vuka  
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Nr.4  
Projekti: P9.F1.F2.O1 .A4 
 
Blerje materiale kuzhine 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 
shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë 
të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë  një  vemëndje të 
veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015  “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e 
infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 
shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale dhe pika 12.Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor 
parashkollor në kopshte dhe çerdhe 
Në këtë kontëkst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione qe ka në varësi sipas ligjit 
Këto mallra  jane pjesë e furnizimit për  3 konvikte dhe në institucione të tjera 

 Shkolla   Artistike,  
 Konvikti i vajzave “Shejnaze Juka”  
 Konvikti i shkolles  Industriale  
 Shkolla speciale   
 Kopështet  me drekë  

Për vitin 2015 nuk ështe bërë blerje në këtë zë pasi është bërë furnizimi  me këto mallra në vitin e mëparshem .  
Duke synuar një akomodim sa më  normal për vtin 2016 është e nevojshme që të parashikohet një shpenzim i tillë pasi është 
plotësuar afati i amortizimit të këtyre mallrave dhe rinovimi i tyre është bërë i domosdoshëm.  
Instiutcionet që do të furnizohen kanë  këto kapacitet:  

 Në 3  konvikte  (ai i shkollës   Artistike, i vajzave  “Shejnaze  Juka” dhe i shkollës  Industriale) janë 210  nxënës të 
akomoduar,  

 Në shkollën speciale "3 Dhjetori"  95 fëmijë  
 Në 5  kopeështet  me drekë (“Bep Tusha”, “Tom Alimhilli” , “I.S.Bruçaj”, “Guerilie”, “1 Qershori”) mesatarisht 310 

fëmijë. 
Prioritet  në këtë furnizim kanë  konviket pasi kemi të bëjmë me një kohë të gjatë të aktivitetit  të nxënësve, të jetës së tyre 
individuale . 
Materilet e parashikuara per kete sherbim jane tenxhere te medha dhe te vogla , tepsia, luge,pirunje, tigane, pjata porcelani 
dhe kauçuku, gota uji,broke ,mbajtese buke, filxhan çaji.Gjithashtu eshte  parashikuar nje fond prej 60 mije lekesh per nevoja 
materiale e pasije  te kuzhinave  qe lindin gjate vitit. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për  rritjen e cilësisë  së shërbimeve 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

4. Marrjen e kërkesave  për secilin institucion. 
5. Kryerja e procedurave përkatëse .  
6. Monitorimi i  procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Kushte më optimale  të jetesës dhe mësimnxënies për nxënesit dhe fëmijët  gjatë aktivitetit mësimor dhe akomodimit të tyre   

Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e 
mundshme ne projekt  

Nxënësit     Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cçdo aktivitet te mesiperme (pika iii) 

Shpenzimet për cdo aktivitet 

Tota
li 
(000 
lekë
) 

 Nga kjo: 

Pa
ga, 
sig 

oper
ative 

kapita
le 

A.1 Përcaktimi i kërkesavë     

A.2 Procedurat e kryerjes së shpenzimeve     
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A.2.1 Tenxhere te ndryshme , tepsi , luge e pirunj ( paisje metali  )   80  

A.2.2 Paisje të ndryshme porcelani  e qelqi,  etj ( pjata, gota e të tjera )   20  

A.2.3 
Të tjera   blerje të pa parashikuara ene kuzhine  ( paisje ndihmëse si grirëse, 
mbjatese enesh,  e te tjera paisje  që  do te kërkohen  gjatë  aktivitetit të 9 
kuzhinave ) 

  56  

A.3 Monitorimi i procesit     

 TOTALI 156  156  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë   vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia   Shkodër. 
Lodovik    Vuka  
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Nr.5 

Projekti: P9.F1.F2.O1 .A5  
 
Blerje ushqime per konviktet e shkollave te 
mesme dhe kopshteve me dreke. 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë 
të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të veçantë 
bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e 
infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 
shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale dhe pika 12.Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor 
parashkollor në kopshte dhe çerdhe 
Në këtë kontëkst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione qe ka në varësi sipas ligjit 
Këto mallra jane pjesë e furnizimit për 3 konvikte dhe në institucione të tjera 
Shkolla Artistike,  
Konvikti i vajzave “Shejnaze Juka”  
Konvikti i shkolles Industriale  
Në konviktet e qytetit Shkodër në vitin 2015 kemi patur 13 nxënës me pagesë Burimi i financimit janë buxheti i Bashkisë me të 
cilin ne kemi bërë veprimet e duhura duke bërë edhe arkëtimet e nevojeshme për këtë shpenzim  
Për vitin 2016 parashikohen të jenë 12 nxënës konviktor me pagesë të akomoduar në konviktin e vajzave “Shejnaze Juka”, në 
konviktin e shkollës së mesme Artistike dhe Industriale.  

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së shërbimeve 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Përcaktimi i nevojave 
2. Kryerja e llogaritjeve për shpenzimin  
3. Kryerja e procederuave perkatëse. 
4. Monitorimi i procesit 

b) Rezultatet që prisni  

Kushte më optimale të jetesës dhe sigurimi i mirëqënie për nxënesit dhe fëmijët gjatë akomodimit të tyre  

Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

Nxënësit  
Prindërit   Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cçdo aktivitet te mesiperme (pika iii) 

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Përcaktimi i nevojave     

A.2 Procedurat e kryerjes së shpenzimeve     

 
A.2.1 Shpenzime per ushqime per nxenesit konviktore me 

pagese    12 573  

A.2.2 Shpenzime per ushqime të shkollës “3 Dhjetori”    2 400  

 A.2.3 Shpenzime per ushqime te kopshteve   3 025  

 Totali 17 988  17 998  

f) Periudha e zbatimitv 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit Bashkia e Shkodrës 
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Nr. 6 
Projekti: P9.F1.F2.O1.A6. 
Blerje materiale kancelarie per sistemin arsimor 
parauniversitar. 

 
Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Për vitin 2015 është  bërë blerja   dhe shpërndarja në bazë të një grafiku të materialeve të kancelarise të domosdoshme vetëm 
për shkollat e qytetit  Shkodër.Vemendje e veçantë i është kushtuar shkollëes  Speciale të fëmijëve  me zhvillim të veçantë.  
Për vitin 2016  furnizmi me këto materiale ështe parashikuar të bëhet pervec shkollave të qytetit edhe  të atyre të njësive 
adminstrative duke ruajtur si kriter kapacitetet e shkollave. Edhe për këtë vit do të ketë  prioritet shkolla speciale  e fëmijeve me 
zhvillim të veçantë.  Gjithsej institucione të arsimit parauniversitar, në të gjithë Bashkinë Shkodër  janë109 . 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni per ate që ështe problemi kryesor, përfitimi iI grupit të synuar) 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për  rritjen e cilësisë  së mësimdhënies. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhua rrezultate) 
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi  kërkesave  ns psrputhje me   kapacitetet 
Kryerja e procderuave   psrkatsse . 
Monitorimi i  procesit ts furnizimit. 

b) Rezultatet që priëni  

Krijim i   kushteve optimale    të punës për drejtoritë e  shkollave dhe nxënësve të shkollës speciale 

a) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme n  projekt (kush do t e 
kontribuojë  për këtë projekt, financiarisht etj.) 

Nxënësit,  mësuesit, stafi drejtues, drejtuesit  Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek)     

 Nga kjo: 
Paga, sig operative kapitale 

A.1 
Blerje   materiale kancelari    
(Bashkangjitur është përmbledhja e materialeve të 
parashikuara) 

  1 131  

 Total 1 131  1 131  

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia   Shkoder. 
Lodovik    Vuka  
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Përmbledhje blerie materiale  kancelari  2016 

 
   Lloji i mallit Njësia  Shuma 

1 Stilolapsa të  thjeshta copë 3385 

2 Lapse copë 1522 

3 Makine kapse aktesh metalike copë 64 

4 Tela per makine kapse aktesh        kuti 151 

5 CD-RË copë 250 

6 Dosje kartoni me sy   copë 162 

7 Dosje transparente copë 433 

8 Dosje te thjeshta kartoni te holle me ngjyra copë 542 

9 Zarfa te thjeshte  copë 0 

10 Bllok  note stick copë 182 

11 Kapese aktesh me veshe 19 mm pako copë 28 

12 Kapse aktesh me veshe 32 mm  pako copë 10 

13 Kapse aktesh me veshe 25  mm  pako copë 0 

14 Shina  copë 0 

15 Fletore   vizatimi copë 480 

16 Leter   A4 pako 500 437 

17 Flesh drajver 8G copë 5 

18 Fletore pune dore copë 190 

19 Leter A3 pako 500 3 

20 Makine llogaritese te medha copë 4 

21 Korrektor stilolapes copë 235 

22 Zarfa Plastik copë 64 

23 Goma  copë 465 

24 Ngjites Tubet copë 228 

25 DVD-RË copë 10 

26 Dosje me lastik copë 659 

27 Vinovil   200 gr  copë 45 

28 Fletore 52 fl copë 0 

29 Leter ngjitese  copë 155 

30 Mbajtese dokumentash me sirtar copë 2 

31 Zarfa A4  copë 20 

32 Zarfa te thjeshte    550 

33 Boje Vule  cope 80 

34 Fletore te thjeshta  cope 890 

35 Lapsa me ngjyra cope 140 

36 Brisk cope 178 

37 Çante Zyrtari cope 1 

38 Dosje me buton cope 0 

39 Evidentues cope 204 

40 Fletore A4 copë 0 

41 Fletore  muzike copë 0 
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42 Fletore  vizatimi copë 100 

43 Gershere  copë 177 

44 Gjilpera me koke copë 4 

45 Hapese vrimash copë 3 

46 Kuti inventari copë 6 

47 Karton i  zakonshem copë 1780 

48 Karton me ngjyra copë 180 

49 Kub SHENIMESH copë 0 

50 Stilolapsa cilesore copë 10 

51 Mprese lapsi  copë 137 

52 Stilolapsa me boje copë 5 

53 Cilinder Furre copë 0 

54 Fshese Furre copë 0 

55 Rrula percjelles letre copë 0 

56 Zhvillues fotokopje copë 0 

57 Boje printeri  copë 29 

58 Boje printeri  copë 2 

59 Dosje te thjeshta kartoni te holle copë 50 

60 Blloqe shenimesh A5 me spirale copë 6 

61 Dosje per Arkivim me tituj copë 0 

62 Bojra  vaji   kuti  copë 20 

63 Flete hyrje copë 100 

64 Flete dalje copë 100 

65 Formular arketimi   blloce me 3 kopio copë 100 

66 Mandat   arketimi copë 20 

67 Mandat  pagese   copë 20 

68 Boje  printeri copë 24 

69 Boje fotokopio copë 4 

70 Vizore copë 283 

71 Liber page copë 10 

72 Urdher   sherbimi copë 0 

73 Liber  magazine copë 10 

74 Shenues  CD copë 6 

75 Mina  0.7  pako copë 5 

76 Protamina copë 5 

77 Kapse aktesh  ( teli  )    kuti copë 183 
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Nr.7 

Projekti: P9.F1.F2.O1.A7 
Blerje materiale të ndryshme për shërbimet 
mbështetëse për sistemin arsimor parauniversitar 
dhe parashkollor.  

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Për vitin 2015është bërë furnzim me materiale te ndrysheme si reflektor gazi, tuba shporeti, brava per dyer druri e duralumini, 
dryj, e te tjera te kasaj natyre vetem per shkollat e qytetit. Nuk eshte kryer furnizim per shkollat e njesive administrative  
Per te krijuar kushte sa me komode per vtin 2016 bazuar ne kerkesat e paraqitura nga institucionet arsimore si ne qytet edhe 
nga njesite administrative eshte planifikuar te kryhen blerjet e meposhteme. 
Brava dyer druri cope 150, reflketor gazi cope 100 ( per shkollat e njesive administrative kryesisht, konviktin e shkolles 
Industriale per kopeshte pa dreke dhe per pak shkolla te qytetit ) dryj 40 cope, tuba dhe kthesa shporeti me dru 140 cope, 
mjete pune te ndrysheme 24000 leke ( sharra, lopata, kazma,pinca,çkice, trapone.etj ) dhe nje shume rezerve per probleme te 
pa parashikuara te blerieve nga shkollat kopeshtet dhe konviktet siq mund te jene furnela gatimi, rafte metalike, pasije te 
ndrysheme per riparim soba dhe reflektoreve me gaz,kerkesa te tjera per tuba kthesa te shporeteve, brava te modeleve te 
ndrysheme per dyer dualumini etj. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhua rrezultate) 
Marrjen e kerkesave per sejcilin instiucion. 
Vlersimi kerkesave ne perputhje me kapacitetet 
Kryerja e procderuave perkatese. 
Monitorimi i procesit te furnizimit. 

b) Rezultatet që priëni ( shërbimet apo produktet që u dorëzoni psrfituesve të synuar) 

Krijmi i kushteve optimale te nxenesve per zhvillimin e procesit mesimore. 

b) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme n projekt (kush do t e 
kontribuojë për këtë projekt, financiarisht etj.) 

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues, drejtuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Blerje te ndryshme te parashikuara    530  

A2 Blerje vegla pune    30  

A3 Blerje të pa parashikuara    120  

 Total 680  680  

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia Shkodëer. 
Lodovik Vuka  
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Nr  8 

Projekti :P9.F1.F2.O1 .A8 
Blerje  pjesë këmbimi për mirëmbajtjen e 
sistemeve hidraulike të sistemit arsimor 
parauniversitar dhe edukimit parashkollor. 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Për vitin 2015 janë kryer blerje të vogla për këto materiale duke ju përshtatur edhe nevojave  dhe  problemeve të paraqitura . 
Për të krijuar  kushte normale në institucionet  arsimore për vtin 2016 janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite 
adminstrative dhe atyre e qytete. Me se shumti  kërkesat për blerje të kësaj natyre janë nga insitucionet arsimore në qytet. Një 
vemëndje e veçantë është për konviktet   ( 3 ) dhe për kopshtet me drekë (  5 ). 
Nisur nga problemet e paraqitura  për këtë lloj shpenzimi janë parashikuar këto materiale: 
Pompa uji copë 4 (për konviktet Artistike e Industriale dhe për shkollat e qytetit, si domosdoshmëri për të siguruar ujë  ), 
rubinete copë 9, problem që shfaqet vazhdimisht në shkolla nga dëmtimet e nxënesve, mishilatorë të ndryshëm, 30 copë  për 
tu përdorur në 3 konviktet dhe kopështe me drekë, rezistenca dushi 15, me destinacion konviktet, shkarkues banjo  copë 4  ( 
për shkollën  M.Camaj ), tuba të ndryshëm  fleksibël  50  (element që konsumohet nga të gjitha shkollat ), vegla pune ( cels 
hidraulik 3, pince hidraulike  2 )  per shkollat J.Misja, konvikti Industriale, konvikti Artistike 
Është  parashikiuar edhe një fond për blerje të pa parashikuara që paraqiten si kërkesa nga  institucionet arsimore në 
përgjithësi; siç mund të jenë lavamane dhe ëc që thyhen, shkarkues ujit në banjo, rubinete të natyrave të ndrysheme, pjesë 
ndrimmi për pompa uji dhe pompa që digjen nga përdorimi kur mungon uji në rrjet, tuba të ndryshëm fleksibel   etj . 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për  rritjen e cilësisë  së mësimdhënies. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhua rrezultate) 
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi  kërkesave  ns përputhje me   kapacitetet 
Kryerja e procedurave   përkatëse . 
Monitorimi i  procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit 

c) Aktorët e mundshëm  d) Aktorët e mundshëm  

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali (000 
lekë) 
 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Blerje     220.7  

A 2 Vegla pune    7.3  

A.3 Blerje të pa parashikuara      72.0  

 Total 300.0  300.0  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë  vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia   Shkodër. 
Lodovik    Vuka  
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Nr  9 Projekti: P9.F1.F2.O1 .A9 
Blerje materiale pastrimi ambientesh 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Për vitin 2015 ështe bëre bleria dhe shpërndarja në bazë të një grafiku të materialeve të pastrimin vetëm për shkollat e qytetit  
Shkodër. Janë plotësuar karkesat e domosdoshme par ta krijuar kushtet per  ambjente sa mae te pastërta. Për të krijuar një 
situatë sa më normale të kushteve higjenike për vtin 2016 kemi bërë një përmbledhje të atyre materialeve që do mundësojne 
mbajtjen në kushte higjenike normale ambjentet shkollore. Në përpilimin e shpenzimeve për këtë zë është marrë parasysh 
numri i fëmijve dhe i klasave për çdo shkollë në mënyrë proporcionale. Materialet do tu shërbejnë 109 institucione të arsimit 
parauniversitar që perfshin Bashkia e Shkodrës. Bashkalidhur është dhe përmbledhja e materialeve të parashikuara. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për  rritjen e cilësisë  së kushteve në shkolla dhe ambjentet e edukimit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhua rrezultate) 

Marrjen e kërkesave për secilin institucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procederuave përkatëse . 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijim ikushteve optimale të mësimit dhe aktiviteteve të tjera në shkolla 

e) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt (kush do 
tekontribuoje per keteprojekt, financiarishtetj.) 

Nxënësit,  mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali (000 
lekë) 
 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 
Blerje materiale pastrimi. 
Bashkalidhur   pasqyra e materilaeve te 
parashikuara për vitin 2016 

  2079  

 Total 2 079  2 079  

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë   vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia   Shkodër. 
Lodovik    Vuka  
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Planifikimi materiale pastrimi    2016 

Nr Llloji i mallit Njesia Sasia 

1 Ace kg 2000 

2 Acide copë 1089 

3 Bishta copë 654 

4 Brushe ËC copë 0 

5 Cizme copë 8 

6 Cyreke past.me bisht copë 209 

7 Doreza plastike  pako copë 260 

8 Doreza pune copë 20 

9 Flit mizash copë 85 

10 Fshesa +bisht copë 1300 

11 Fshese pluhuri copë 0 

12 Helm minjesh copë 0 

13 Ilqc xhami copë 1222 

14 Klor copë 747 

15 Kosh i madh plehu kg 96 

16 Kosh plehrash mesem copë 145 

17 Kov.pastrimi+shtryllese copë 460 

18 Lagene copë 0 

19 Leter duar.pako vogel copë 1000 

20 Leter higjenike(pako    8 ) copë 600 

21 Mastrolindo copë 950 

22 Milva Copë 1900 

23 Milva test Copë 1100 

24 Pecete pastrimi Copë 354 

25 Sapun  duru    cope Copë 3492 

26 Sapun tualeti copë 20 

27 Sfungjer      pako copë 1020 

28 Shtupe+bisht copë 1200 

29 Tel enesh    pako copë 980 

30 Solucion larje enesh copë 1880 

31 Vim copë 40 

32 Cese  plastike  per meturina copë 0 

33 Zbardhues rrobash   60 
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Nr 10 
Projekti: P9.F1.F2.O1.A10 
Blerje dru zjarri për ngrohje për sistemin e 
arsimit parauniversitar. 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni: P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Ngrohja me dru zjarri është realizuar sipas kerkesave të institucioneve të njesive administrative Pult, Shalë, Shosh, Ana e Mali, 
Dajç, Bërdicë, Postribë dhe institucione të qyetit Shkodër. Në vitin 2015 nuk ishte e mundur që të realizojmë në mënyre të plotë 
në sasi, furnizimin me dru zjarri për shkak të problematikave që patëm si rezultat i ristrukturimit.  
Është e nevojshme të mundësohet ngrohje me dru zjarri, për institucionet, që ndodhen në njësitë administrative të përmëndura 
më sipër dhe institucioneve teë qyetit Shkodër ku do të shërbehet për 332 ambjente mësimore për një periudhë 4 mujore,.sipas 
parashikimit më poshtë: 
 Në qytet 65 ambjente  
 Në njësitë administrative 267 ambjente (Ana e Malit 6 ambjente, Bërdica 48 ambjente, Dajç 38 ambjente, Guri i Zi 18 

ambjente, Postriba 72 ambjente, Pulti 16 ambjente, Rrethina 50, Shalë 13, Shosh 6 ambjente  
Sasia e parashikuar është bërë mbi bazën e një kuote mujore që shkon mesatarisht 1.3 ms në muaj për nje ambjent mësimor 
duke diferencuar, sipas standarteve zonat me nivele të ndryshme të temperaturave. dhe është llogaritur për katër muaj në vit 
furnizim. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së kushteve në shkolla dhe ambjentet e edukimit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procederuave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijim ikushteve optimale të mësimit dhe aktiviteteve të tjera në shkolla 
Ofrimi i ngrohjes në institucionet e parashikuara në kohë dhe me cilësi 

f) Aktorët e mundshëm  g) Aktorët e mundshëm  

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Blerje dru zjarri për nevojat e institucioneve të 
arsimitBashkia e Shkodrës. 8 900  8 900  

 Totali 8 900  8 900  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
 

 
  



364 |  
 

 

Nr 11 

Projekti::P9.F1.F2.O1.A11 
Blerje gaz të lëngshëm për ngrohje për sistemin 
arsimor parashkollor dhe sistemin arsimor 
parauniversitar. 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Në Bashkinë Shkodër kemi burim energjie për ngrohje me tre drejtime: Dru zjarri, gaz i lëngshem dhe naftë. Me ngrohje me 
gaz të lëngëshëm janë furnizuar sipas kërkesave të institucioneve shkollat e njësive administrative Ana e Malit, Guri i Zi, 
Rrethina, Velipoje dhe shumica e institucioneve të qytetit Shkodër. 
Për të siguruar kushte optimale në ambjentet shkollore për vitin 2016 janë marrë kërkesat e shkollave dhe të njësive 
administrative për burimin e ngrohjes në institucionet e tyre.  
Nisur nga kët të dhena nga DAR për numrin e klasave, janë parashikuar shpenzimet për konsum gazi, për ngrohje. Sasia e 
llogaritur është bazuar në një konsum mujor për çdo ambjent mesimor, me 15 kg ( një bombol gazi ) për 4 muaj në vit.  
Sasia e gazit e planifikuar është për 752 ambjente mësimore të ndara: 
 Shkollat në qytet 527 ambjente mësimore (klasa, zyrat e drejtuesve, kabinete) 
 Në njësitë administrative Ana e Malit  45 ambjente, Berdica  25 ambjente, Guri i Zi 71 ambjente, Rrethinat 39 ambjente, 

Velipoja 45 ambjente ) 
Gjthashtu në perllogaritje është përfshirë edhe gazi për gatim për 5 kopështet me drekë dhe 3 konvikte për një periudheë 9 
mujore. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së kushteve në shkolla dhe ambjentet e edukimit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedruave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijim i kushteve optimale të mësimit dhe aktiviteteve të tjera në shkolla  
Të ofrojmë sigurimin e kushteve optimale për ngrohje në kohë dhe me cilësi 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Blerie gaz i lengshem per nevojat e institucioneve te    Bashkise   
Shkoder    6 420  

 Total 6 420  6 420  

f) Periudha e zbatimi  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
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Nr 12  
Projekti: P9.F1.F2.O1.A12 
Blerje lëndë djegese karburante për ngrohje dhe 
për mjete transporti (naftë dhe benzinë) 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
 Ne Bashkine Shkoder kemi burim energjije ngrohje me tre drejtime : Dru zjarri, gaz i lengshem dhe nafte. Ngrohje me nafte 
eshte kryer ne keto institucione : Shkolla Ali Lacaj, shkolla Artistike, konvikti i shkolles Artistike dhe ai i vajzave " Shejnaze 
Juka” kopeshti Bep Tusha dhe per dy automejtet. 
Per kete vit parshikohet te kryejme ngrohje me nafte ne keto institucione Shkolla Ali Lacaj, shkolla Artistike, konvikti i shkolles 
Artistike dhe ai i vajzave " Shejnaze Juka, shkolla speciale " 3 Dhejtori " " Mark Lula " dhe " Xheladin Fishta", kopeshti Bep 
Tusha si dhe dy automjetet. 
Per dy automjetet eshte bere grafiku i udhetimit ditore dhe mbi bazen e gjatesise se rruges se pershkruar eshte bere nje 
perdhogaritje e konsumit per km( Automjetet jane te konsumuara te prodhimit 1995 dhe duke patur parasyshe udhetimin ne 
rruget e qytetit koefiqienti i shpenzimit per km. eshte i konsiderueshem) 
Per institucionet e cituara me siper eshte marre ne konsiderate konsumi orar minimal i kaldajave dhe gjithashtu kohen e 
domosdoshme per ngrohje te institucioneve.per periudhen 4 mujore. 
Parashikimim eshte si me poshte  
Per shkollat 9 vjecare eshte parashikuar nje shume vjetore 1300 litra per sejcilen,  
per shkollen Artistike e cila punon ne orare me te zgjatura 1500,  
per konviktin e shkolles Artistike 1650 litra meqenesen ka ne perdorim shume ambjente akomodimi dhe me orar te zgjatur, 
 per konviktin Pedagogjike ( vajza) 1000 litra nisur nga ambjentet qe ka ne perdorim dhe me orar te zgjatur, 
 per kopeshtin B.Tusha 1650 litra duke qene kopesht me dreke ka nje aktivitet te gjate. 
Me poshte jane te detajuara shpenzimet sipas ndaries. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së kushteve në shkolla dhe ambjentet e edukimit 
iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit  
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedruave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijim i kushteve optimale të mësimit dhe aktiviteteve të tjera në shkolla  
Të ofrojmë sigurimin e kushteve optimale për ngrohje në kohë dhe me cilësi 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali  
2934 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Për ngrohje të institucioneve    2177  

A2 Për automjetin ( nafte )   281  

A3 Per automjetin ( benzine )   476  

 Total 2934  2934  

f) Periudha e zbatimi  
Gjatë vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
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Nr 13 Projekti:P9.F1.F2.O1.A13 
Riparim paisje orendi   

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Gjate vitit 2015 nuk është kryer shërbimi për riparime paisje, orendi për asnjë nga insitucionet megjithëse ka patur edhe 
kërkesa. 
Për vitn 2016 është parashikuar të kemi një fond për të kryer një shërbim të tillë (riparim paisje orendi, karrige e tryeza 
nxënesish) nisur nga gjendja e prezantuar prej drejtorive të shkollave. Kjo ndërhyrje është e nvojshme edhe për të ulur 
shpenzimet për blerjie të paisjeve (orendi) për insitucionet ku janë paraqitur kërkesa të konsiderueshme. Shërbimi është 
parashikuar për institucionet arsimore të njësive administrative si dhe në qytet. 
Konkretisht riparime: karrige nxenesish (cope 170) dhe tryeza nxënësish(copë 40). 
Gjithashtu duke parashikuar kalimin e shpenzimeve për të gjithë sistemin e arsimit parauniversitar në njësite e qeverisjes 
vendore, parashikojme të bëjme shpenzime për riparime kompjuterash, që vetem për shkollat e qytetit e kalojnë numrin 300, si 
dhe për paisje të tjera të laboratoreve komjuterik. Gjithashtu është parashikuar një fond për riparimet e kompjuterave të njësive 
administrative dhe të paisjeve teknike që kemi në kopështe dhe konvikte. 
Në parashikimin e riparime paisje teknike përfshihen: 
 riparime kompjutera dhe mjete të tjera elektronike shkolla qytet 130,  
 riparime paisje te ndrysheme teknike ( lavatriçe, frigorifer, shporete gatimi, e te tjera per konvikte, kopeshte e shkolle “ 3 

Dhjetori  “ 
 fond i parashikuar për ndërhyrje në raste të diffekteve të papritura 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së kushteve në shkolla dhe ambjentet e edukimit 

iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedruave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e kushteve sa më optimal për zhvillimin e procesit mësimore  

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Riparime  paisje orendi ( karrige e tryeza nxenesish. 100  100  

A 2  Riparime paisje teknike dhe elektronike te ndrysheme  158  158  

 Total 258  258  

f) Periudha e zbatimi  
Gjatë vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
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Nr 14 

Projekti: P9.F1.F2.O1 .A14 
Mirëmbajtje e mjeteve të transportit për shërbimet 
mbështetëse të sistemit arsimor parauniversitar 
dhe sistemit arsimor parashkollor. 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Zyra e Arimit, Bashkia e Shkodrës ka në përdorim dy mjete transporti që realizojnë këto shërbime; një për lëvizjen e nxënesve 
të shkollës Speciale “3 Dhjetori” në mëngjez dhe në drekë, me targë SH 3154 E dhe një mjet për shpërndarjen e ushqimeve 
per kopeshte dhe çerdhe me targe SH 2531 D  
Gjate vitit 2015 nuk eshte bere asnje shpenzim per mirmbjatje e blerie pjesë këmbimi. Janë shlyer detyrimet për siguracion dhe 
taksa të tjera . 
Duhet theksuar se të dy automjetet janë të prodhimit 1995 dhe janë shumë të amortizuara.  
Për të realizuar një funksionim normal të furnizimit me ushqime dhe transportin e nxënesve të shkollës speciale “3 Dhjetori” për 
të dy mjetet e transportit me targë SH 3154 dhe SH 2531 D transporti që realizojnë këto shërbime ; një për lëvizjen e nxënesve 
të shkollës Speciale 3 Dhjetori në mengjez dhe në drekë, dhe një mjet për shpërndarjien e ushqimeve për kopështe dhe çedhe 
nevojiten këto shpenzime :  
 Duke qenë të prodhimit të vitit 1995është parashikuar shpenzime per mirmbajtje ne shumen prej 120 mije leke ku do te 

perfshihen riparime te pjeseve xhenerike, aksesore si motorinë, pompë ujë,naftë, probleme lektrike dhe probleme të tjera 
që mund të dalin gjatë kryerjes së shërbimeve vjetore. 

 Meqenëse nukështë bërë asnjë ndërhyrje gjatë vitit 2016 parashikohet që të blihen pjesë këmbimi, goma nga 3 copë për 
secilën dhe nga një bateri, pasi i kanë kaluar afatet e përdorimit normal të tyre. Shuma e parashikuarështe 113 mije lekë 

 Për të kryer dokumentacionin e nevojshem si siguracione, kolaudime dhe taksat e tjera përkatese për te dy automjetet 
janë planifikuar 170 mijë lekë 

 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së kushteve në shkolla dhe ambjentet e edukimit 

iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedruave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijim i kushteve optimale të mësimit dhe aktiviteteve të tjera në shkolla  
Realizimin e kushteve sa me optimal per furnizim te ushqimeve dhe transportin e femijeve me probleme te vecanta./ 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Mirëmbajtje mjete transporti  120  120  

A 2 Blerje pjesë këmbimi mjete transporti 113  113  

A 3 Siguracione dhe të ndrysheme mjete transoprti 170  170  

 Total 403  403  

f) Periudha e zbatimi  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
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Nr.15 
Projekti: P9.F1.F2.O1 .A15 
Furnizim me energji elektrike, ujë dhe telefon për të 
gjitha shkollat në territorin e Bashkisë 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e 
ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Gjatë vitit 2015 janë furnizuar me energji elektrike 44 objekte shkollore në qytet por problem mbeten objektet shkollore në 
njësitë Administrative Shalë, Shosh, Pult dhe disa objekte shkollore në njësite tjera që nuk kanë nuk ka kontrata me OSHEE. 
Gjatë vitit 2015 janë furnizuar me ujë 38 ambjente shkollore por problem mbeten shkollat në Njësite Administrative, ku verejme 
që shumë shkolla nuk kanë kontrata të furnizimit me ujë nga ujsjellesi fshat dhe në disa shkolla nuk ka lidhje fare për furnizim 
me uje.  
Ndërsa pëer shërbimin telefonik kemi patur kontrata për 38 objekte shkollore  
Shërbimi postar vlen për të mbajtur korespondencen shkolle – nxenes, shkolle – prind, kryesisht për shkollat me konvikt. 
Për vitin 2015 situata e shpenzimeve ka qënë: 
 Shkodër qytet për 44 objekte shkollore, 8 500 000 lekë.  
 Njësia Administratrive Shalë për 6 objekte, 283 656 lekë.  
 Njësia Administrative Shosh për 3 objekte shkollore, 141 828 lekë.  
 Njësia Administrative Pult për 8 objekte shkollore, 378 208 lekë.  
 Njësia Administrative Postribë për 6 objekte shkollore, 335 945 lekë.  
 Njësia Administrative Ana Malit për 4 objekte shkollore, 80 957 lekë.  
 Njësia Administrative Dajç për 4 objekte shkollore, 158 048 lekë.  
 Njësia Administrative Velipojë për 5 objekte shkollore 269 297 lekë. 
 Njësia Administrative Bërdicë 8 objekte shkollore, 200 458 lekë. 
 Njësia Administrative Guri i Zi për 9 objekte shkollore, 330 567 lekë. 
 Njësia Administrative Rrethina për10 objekte shkollore, 521 036 lekë. 
Po kështu edhe për furnizimin me ujë, për Njisite Administrative ne disa objekte shkollore nuk ka lidhje fare per furnizimin me 
uje. Për ato ku ekziston gjëndja është: 
 Shkodër janë 38 objekte shkollore, 10 200 000 leke.  
 Postribë në 6 objekte shkollore shpenzimet janë 100 000 lekë. 
 Ana e Malit në 4 objekte shkollore shpenzimet janë 100 000 lekë. 
 Dajc per 4 objekte shkollore shpenzimet mesatare kanë qënë 205 000 lekë. 
 Velipoje për 5 objekte shkollore shpenzimet mesatare vjetore kanë qëne 200 000 lekë. 
 Bërdicë për 5 objekte shkollore shpenzimet mesatare vjetore kanë qënë 145 000 lekë. 
 Rrethina rezulton një shpenzim i llogaritur në shumen 42 000 lekë. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. 
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së kushteve në shkolla dhe ambjentet e edukimit 
Furnizimi me energji elektrike , ujë e telefon për të gjitha objektet shkollore në territorin e Bashkisë Shkodër 
iii. Aktivitetetkryesoreteprojektit ( Veprimet që do të ndermerrni për të prodhua rrezultate) 
1. Rishikimi i kontratave ekzistuse dhe lidhjen e kontratave te reja , per ato objekte shkollore qe kane probleme, kolaudimin e 

matesave si dhe rakordimin sistematik me OSHEE. 
2. Monitorimin e vazhdueshem te shpenzimeve te energjise ne te gjitha objektet shkollore. 
3. Rishikimi i kontratave ekzistuse dhe lidhjen e kontratave te reja , per ato objekte shkollore qe kanë probleme, kolaudimin e 

matësave si dhe rakordimin sistematik me ujësjellësin 
4. Monitorimin e vazhdueshem te shpenzimeve për furnizimin me ujë në të gjitha objektet shkollore. 
 
b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e shërbimit te furnizimit me energji elektrike ujë të vazhdueshëm shërbimn e telefonise fikse, për krijimin e kushteve 
të përshtatesme për zhvillimin e procesit mësimore, në të gjithe territorin e Bashkisë. 

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

Nxënesit në të gjitha shkollat e Bashkise Shkodër të kene energji 
elektrike , ujë dhe shërbim telefonik në cdo kohë në mënyre që të 
zhvillohet procesi mësimor në kushte normale 

 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000  Nga kjo: 
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lek) Paga, sig operative kapitale 

A.1 Furnizimi me energji elektrike ( 104 objekte shkollore)   10 000.00  

A.2 Furnizim me uje (67 objekte shkollore)   10 038.00  

A.3 Sherbim telefonije fikse (67 objekte shkollore)   504.00  

A.4 Sherbime postare ( per shkollat me konvikte)   10.00  

A.6 Shuma  20 552.000  20 552.000  

f) Periudha e zbatimi  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
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Nr.16 

P9.F1.F2.O1.A16  
 
Transport i arsimtarëve dhe nxënësve i 
sistemit arsimor parashkollor dhe i mesëm 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të 
sistemit shkollor parauniversitar; 

f) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Referuar shkresës ardhur nga Ministria e Arsimit Rinisë dhe Sporteve (nr 351.prot, dt.18.01.2016 “Çelja e fondeve buxhetore 
për zbatimin e VKM nr.682, datë 29.07.2015...” 
Në zbatim të ligjit nr.69/2012, datë 21.06.2012 “për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 
të ligjit nr 9936, datë 26.06.2008 “për menaximine sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të ligjit nr. 
147/2015 “ Për buxhetin e vitit 2016 si dhe të Vendimit nr.682, datë 29.07.2015 të Këshillit të Ministrave “Për përdorimin e 
fondeve publike për transportin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit” i 
ndryshuar, me Vendimin nr. 1102, datë 28.12.2015 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin 
nr.682, datë 29.07.2015 të Këshillit të Ministrave “Për përdorimin e fondeve publike për transportin e punonjësve arsimorë që 
punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit”, është përcaktuar fondi për Bashkinë Shkodër 
Mbas shkëmbimit të informacionit me DAR Shkodër  është bërë edhe përcaktimit i nevojave sipas linjave ( që paracakton ligji) 
dhe numrit të mësuesve dhe nxënësve përfitues. 

ii. Synimi i projektit 

Të rrisë cilësinë e mësimdhënies, eficencën  dhe të krijojë kushte të favorshme në frekuentim. 

iii. Aktivitetetkryesore të projektit 
Përcaktimi i linjave dhe numrit të përfituesve 
Kryerja e procedurave administrative për ofrimin e shërbimit 
Monitorimi i kryerjes së shërbimit 

b) Rezultate të pritshme 

Frekuentim i lartë dhe eficencë në punë 

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

Administrata e bashkisë 
Mesuesit përfitues 
Nxënësit përfitues 

 Bashkia  e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për cdo aktivitet Total 
 (000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative transferte 

A.1 Përcaktimi i linjave dhe numrit të përfituesve     

A.2 Kryerja e procedurave administrative për ofrimin e shërbimit   22 342  

A.3 Monitorimi i kryerjes së shërbimit     

 
TOTALI 22 342  22 342  

f) Periudha e zbatimit 
 
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
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Nr 17 
Projekti: P9.F1.F2.O2.A1 
Blerje xhami për mirëmbajtjen e dritareve për të gjitha 
objektet e arsimit parauniversitar dhe parashkollor. 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Për vitin 2015është bërë furnzim me xham të zakonshëm kryesisht për shkollat e qytetit dhe për dy njësi admnistrative; Shalë 
dhe Pult. Për vtin 2016 kërkesat e paraqitura nga njësite adminstrative dhe shkollat e kopështet e qytetit, për blerje xhami janë 
të konsiderueshme.Kjo lidhet me kushtet klimaterike sidomos të njësive administrative Pult, Shalë, Shosh. Nisur nga kërkesat, 
furnizim me xham do të ketë në shkolla si “Skënderbeg”, “M.Logoreci”, “M.Lula”, konviktet dhe institucione të tjera të qytetit, si 
dhe shkollat, njësite administrative të cilat kanë paraqitur kerkesa. Sasia e parashikuar ka të përfshirë jo vetëm kërkesat e 
paraqitura por edhe një sasi rezerve e cila do të përmbushe ato nevoja që do të lindin gjate vitit. 
Sasia totale e xhamit të parashikuar për tu blereështë 450 m2 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhuar rrezultate) 
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse . 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

m) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do 
tëkontribuoje për këtë projekt, financiarishtetj.) 

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali (000 
lekë  Nga kjo: 

 Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Blerje xham i zakonshëm    320  

 Total 320  320  

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
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Nr 18 

Projekti: P9.F1.F2.O2.A2 
 
Blerje bojrash të ndryshme për lyerjen e mjediseve 
të godinave të sistemit arsimor parauniversitar dhe 
parashkollor.  

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Për vitin 2015 ështe bëre furnzim me boje vaji dhe hidromat kryesisht për shkollat e qytetit . 
Të krijoje kushte sa më komode në ambjentet mësimore. Për vtin 2016 kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësive 
adminstrative dhe ato të qytetit janë në rritje. Konsumi i këtij malli lidhet me kontributin e komunitetit dhe vete mësuesve per të 
krijuar ambjente sa mëe komode në institucionet shkollore.Kërkesat e paraqitura janë në pjesën me të madhe nga shkollat e 
qytetit Shkodër si “Skenderbeg”, “M.Camaj”, “J.Misja” ,etj , nga shkollat e njësive administrative Dajc, Rrethina, 
Sasia e parashikuar: bojë hidromat 700 kg, pigmente copë 80, boje vaji 160, tretës boje copë 90. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhua rrezultate) 
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave ns përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse . 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

n) Aktorët e mundshëm  o) Aktorët e mundshëm  

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Bojra hidromat së bashku me pigmente    226  

A2 Bojra vaji dhe tretës   94  

 Total 320  320  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
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Nr 19  
Projekti: P9.F1.F2.O2.A3 
Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrjeteve elektrike për 
godinat e sistemit arsimor parauniversitar. 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Për vitin 2015 bëre furnzimi me materiale elektrike për shkollat e qytetit kryesisht me llampa neon, llampa ekonomike, llampa të 
zakonëshme, priza, celsa, portollamapa e të tjera të kësaj natyre. Nuk është kryer furnizim për shkollat e njësive administrative  
Për të krijuar kushte sa më optimale për vtin 2016 nisur nga kërkesat e paraqitura nga shkollat si në qytet dhe nga ato të 
njësive adminstrative si dhe krijimi i një sasisë të vogël rezervë ështe parashikuar të blihen materilae elektrike si më poshtë : 
Llampa të zakonëshme elektrike copë 2200, Llampa ekonomike 20 Ë 500 copë ( kryesisht për konvikte) llampa neoni 20 dhe 
30 Ë 220 , drozel dhe starte 40 copë(për shkollat P.Vasa dhe “I.Qemali” dhe Qendra.Kulturore tëe fëmijëve),çelsa elektrik 200 
cope, portollampa te zakoneshme 150 copë, priza të zakonëshme 200 copëe, tel elektrik 800 ml, zgjatuesa 50 copë (për 
laboratoret kompjuterike të shkollave) Eshte lene nje fond rezervë i cili do të përdoret për blerie materiale elektrike që do të 
paraqiten të domosdoshme për probleme të ndryshme gjatë vitit (kryesisht nisur nga eksperienca e vitit të kaluar) janë 
automate, nyjet shpërndarëse brenda shkollave, stabilzatore për klasat e kompjuterave, ndricuesa tëe jashtëm, priza të 
formateve të ndryshme etj . 
Institucionet arsimore që përfshihen në Bashkinë Shkodër numrohen gjithsej 109. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhua rrezultate) 
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse . 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

p) Aktorët e mundshëm  q) Aktorët e mundshëm  

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 
  kapitale 

A.1 Blerje materiale elektrike  500  500  

 Totali 500  500  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
 

 
  



374 |  
 

 

Nr.20 Projekti: P9.F1.F2.O2.A4 
 Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e 
ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Konsumimi dhe dëmtimi i shtresave të suvatimeve, shtresave të pllakave, të dyerve, të dritareve, nyjeve hidrosanitare , 
hidroizolimeve dhe paisjeve të ndricimit preza/spina/llamba ne objektet arsimore, kulturore, dhe sportive në varesi të Bashkisë 
Shkoder 

ii. Synimi i projektit  

Riparimi në kohë i shtresave të suvatimeve, shtresave të pllakave, të dyerve , të dritareve , nyjëve hidrosanitare , 
hidroizolimeve dhe paisjeve të ndricimit preza/spina/llamba per krijimin e kushtëve optimale për kryerjen e procesit mësimor. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhua rrezultate) 
 Inspektimet rutinë në objektet arsimore në varësi të Zyres së Arsimit.  
 Studimi i situatës në cdo objekt që do kërkoj ndërhyrje, dhe konceptimi i një ndërhyrje sa më të pershtashme, ekonomike 

dhe frytdhënëse. 
 Përgatitja e plotë e dosjes së prokurimit,me preventivin,specifikimet teknike dhe grafikun e punimeve, fondin limit etj, 
 Ndjekja hap pas hapi nga afër e punimëve deri në përfundimin tyre, me rezultatet e pritura.. 
 Marrja në dorëzim dhe kontrollimi i dosjes përkatëse. 
b) Rezultatet që prisni  
 Rregullimi dhe riparimi në kohë iI shtresave të suvatimëve, shtresave të pllakave, të dyerve, të dritareve, nyjeve 

hidrosanitare hidroizolimeve dhe paisjeve të ndriçimit preza/spina/llamba në objektet arsimore janë të riparuara në kohe 
dhe në cilësine e duhur për një proces mësimor të rregullt. 

 Ruajtja e objekteve arsimore nga amortizimet e mëtejshme 
 Ruajtja e sigurisë dhe shendetit të nxenesve dhe stafit mësimdhenes në këto objekte 

r) Aktorët e mundshëm  s) Aktorët e mundshëm  

Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënes dhe komunitet e zonave përkatëse  Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mësiperm (pika iii) 

Shpenzimet për cdo aktivitet 
Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Punime Shtresash    1 000.000  

A.2 Punime dyer dhe dritare   1 000.000  

A.3 Punime bojatisje dhe lyerje   1 830.610  

A.4 Punime elektrike   1 000.000  

A.5 Punime hidrosanitare   1 500.000  

A.5 Hidroizolime   1 500.000  

A.6 Total 7 830.610  7 830.610  
f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Bashkia e Shkodrës 
Ing . Viktor Sheldija 
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Nr 21 
Projekti: P9.F1.F2.O2.A5 
Blerje paisje orendi për mobilimin e klasave për 
sistemin arsimor parauniversitar.  

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Në vitin 2015 nuk është realizuar blerje për paisje orendi për asnjë shkollë. Për vitin 2016 kërkesat për paisje shkollore si 
karrige nxënesi dhe mësuesi, tryeza nxënesi dhe mësuesi, rafte shkollore e të tjera paisje, janë shumë të mëdha veçanërsiht 
nga shkollat e njësive administrative si Rrethina (veçanërisht Dobraç), Postriba, ato të zonave të thella si Pult, Shalë e Shosh, 
shkolla të veçanta në njësinëe administrative Guri i Zi, shkolla në qytet si “Skënderbeg”, “Jordan Misja”,Shirokë “Ndre Mjeda” e 
“Ismail Qemali”. 
Parashikimi për blerie të paisje orendi për vitin 2016 do të mund të përmbushë nevojat e domosdoshme, dhe janë parashikuar 
këto blerie për institucionet e mësipërme 
Karrige nxënësi 350 copë, ( ku kerkesat janë më të shumta) tryeza nxënësi 120 copë , tryeza mësuesi 10 (për shkollën Dobraç) 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhua rrezultate) 
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse . 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

t) Aktorët e mundshëm  u) Aktorët e mundshëm  

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Karrige nxënesi    750 

A2 Tryeza nxënesi dhe mësuesi     250 

 Totali 1 000   1 000 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, ku përfundon) 
Gjatë vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
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Nr 22 

Projekti: P9.F1.F2.O2.A6  
Blerje paisje ngrohëse, frigoriferike dhe larëse 
për sistemin arsimor parauniversitar dhe 
parashkollor. 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Në vitin 2015 nuk është bërë blerje e kësaj natyre, si rrjedhim nevojat për vitin 2016 janë të konsiderueshme. 
Për vitin 2016 janë paraqitur nevojat e njësive administrative Rrethina, Guri i Zi, Dajc, Shosh, Bërdicë, Ana e Malit për blerie të 
kesaj natyre. Gjithashtu kërkesa si nga shkollat ashtu edhe nga konviktet dhe kopështet për blerje paisje. 
Në përmbushje të kërkesave të domosdoshme që janë paraqitur blerjet për paisje janë parashikuar : 
Stufa për grohje me dru zjarri copë 70 (për shkollat e njësive administrative Rrethina,Guri i Zi, Dajç, Ana e Malit, Bërdicë, 
Shosh dhe pre tre shkolla në qytet ), stufa për ngrohje me gaz copë 30 për të plotësuar kërkesat me të domosdoshme të 
institucioneve arsimore në qytet që ngrohen me gaz (gjithsej 31 ), ngrohës uji ( boljera ) copë 3( për konviktet dhe shkollën 
Speciale “3 Dhjetori”), lavatrice copë 2 (për kopështet me drekë dhe shkollën Speciale), frigoriferë copë 2 (për konviktet dhe 
kopështe me dreke)  
 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhua rrezultate) 
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor dhe shërbimeve ndaj tyre 

v) Aktorët e mundshëm  w) Aktorët e mundshëm  

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Stufa për ngrohje me gaz dhe dru zjarri     1284 

A2 Blerje paisje frigoriferike dhe lavatriçe     196 

 Total 1480   1480 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, ku përfundon) 
Gjatë vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
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Nr.23 
Projekti: P9.F1.F2.O2.A7 
Instalimi dhe paisja e shkollës “Xheladin 
Fishta” me kaldajë 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të 
sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Përmbyllja e investimit të rikonstruksionit të shkollës Xheladin Fishta, tek e cila u përfundua dhe rrjeti i sistemit të kaldajes pa 
instalimin e një të tillë 

ii. Synimi i projektit  

Instalimi i një kaldaje në objektin arsimor për të përmbyllur investimin dhe plotësimi i kushtëve dhe standardeve për ngrohjen e 
një institucioni publik arsimor. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Inspektimet rutinë në objektin arsimore në varësi të Zyres së Arsimit.  
 Studimi i situatës në këtë objekt që do kërkojë ndërhyrje, dhe konceptimi i një ndërhyrje sa më të përshtashme, 

ekonomike dhe frytdhenëse. 
 Përgatitja e plotë e dosjes së prokurimit,me preventivin,specifikimet teknike dhe grafikun e punimeve,fondin limit etj, 
 Ndjekja hap pas hapi nga afër e punimeve deri në përfundimin tyre, me rezultatet e pritura.. 
 Marrja ne dorëzim dhe kontrollimi i dosjes përkatëse. 
b) Rezultatet që prisni  

Plotësimi i kushtëve dhe standardeve kombëtare për ngrohjen në sistemin arsimor. 
Krijimin e kushtëve optimale në mësimdhenie në Bashkine Shkodër 

Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënës dhe komunitetin e zonave perkatëse  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 F.V Centralit Termik Qendror    1 400 

A.2 Punime prishje dhe murature    100 

A.3 Punime Dyer dhe Dritare    100 

A.4 Punime lyerje    100 

 Shuma 1 700   1 700 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
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Rikonstruksion i plotë i objektit arsimor  “Oso Kuka” 
Kodi në matricë: P9.F1.F2.O2.A8 

 
01.  Personat e Kontaktit  
Emri i propozuesit të 
projektit  Viktor Sheldija Firma e 

propozuesit të 
Projektit  

 

Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

 
Viktor.sheldija@gmail.com 
00355696411334 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori Bashkia e Shkodrës Vendodhja e 

Projektit Shkodër 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
 
Projekt Idea  

Rikonstruksion i plotë i objektit arsimor  “Oso Kuka” 
 

 
Problemet për tu adresuar 

Amortizim i përgjithshëm i godinës. 
Amortizimi i tualeteve. 
Numri i vogël i tualetëve. 
Mungesa e rampave për personat me aftësi të kufizuara PAK. 
Mungesa e sistemit të mbrojtjes ndaj zjarrit MN Z. 
Mungesa e termoizolimit të mureve. 
Amortizimi i dritarëve. 
Amortizimi i dyerve. 
Amortizimi ipalestrës së godinës. 
Mungesa e rrjetit të ngrohjes qëndrore. 
Amortizimi i rrjetit hidrik. 
Amortizimi i rrjetit elektrik. 
Dëmtimi dhe amortizimi i suvatimëve të godinës. 
Hapja e dyerve në godinë sipas drejtimit jo të përshtatshëm në rastë emergjence apo zjarri. 
Amortizimi i bojës së brëndshme dhe të jashtme të godinës. 
 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi mesëm 

 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti do 
të ndihmoje të arrihen   

Përshtatja e godinës për rastet e emergjencave dhe evakuimeve 
Krijimi i një ambjenti të shendetshëm me largimin e lagështires nga godina. 
Krijimi i një ambjenti më të sigurtë për fëmijët dhe arsimtarët me sistemin e MNZ (mbrojtjes 
ndaj zjarrit). 
Krijimi i një ambjenti të përshtatshëm për përsonat me aftësi të kufizuara. 
Krijimi i një ambjenti konform ligjeve dhe standardeve kombëtare për mësimdhënie , 
ngrohje. 
Përshtatja e godinës sipas ligjit të ri  dhe normativave europiane për efiçencën energjetike. 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 
Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  19 300 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idesë 
 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Sekretari i 
Përgjithshëm  

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm  
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RIKONSTRUKSION I PJESSHËM SHKOLLA “TRINGE SMAJLA”, FSHATI GRUDË E RE 
Njësia Administrative Rrethina 
Kodi në matricë: P9.F1.F2.O2.A9 
 
01. Personat e Kontaktit  
Institucioni Buxhetor Bashkia e Shkodrës Departamenti Zyra e Arsimit  

Emri dhe pozicioni i 
propozuesit të projektit  

Viktor Sheldija 
Specialist  
Zyra e Arsimit 
Bashkia e Shkodrës 

Detajet e kontaktit te 
propozuesin e projektit 
(tel, email) 

 
viktor.sheldija@gmail.com 
00355696411334 

Personi i kontaktit 
Buxhet & Finance  

 
 

Detajet e kontaktit te 
Buxhet & Finance 

 

 
02. Identifikimi i Investimit 
Ministria/groupi/sektori 
(Institucioni buxhetor)  Kodi i Grupit  

Emri i Programit Arsimi bazë Kodi i Programit   

Emri i Projektit  

Rikonstruksion i pjesshëm 
shkolla “Tringe Smajla” 
Fshati Grudë e Re 
Njësia Administrative 
Rrethina 

Kodi i Projektit   
Numri i identifikimit nga 
DMIP  

Vendodhja e Projektit Fshati Grudë e Re 

Statusi i Projektit  

I ri 

Financimi nga Donatori   
Në vazhdim 

Data e Fillimit Prill Data e Perfundimit Qërshor 
 
03. Justifikimi i Investimit 
Problemet e gjendjes aktuale që duhen adresuar/ Justifikimi i nevojes për investime  
 
Konsumimi dhe dëmtimi i suvatimeve të jashtme dhe të brëndshme, shtresat e pllakave, dyert dhe dritaret, rrjetit elektrik si dhe 
të shtresave hidroizoluese në Shkollen 9 vjecare Tringe Smalja në Fshatin Grude e Re 
Përputhja e projektit me Qëllimet dhe Objektivat e Programit të cilat projekti do të ndihmoje të realizohen 
 
Perputhja e plotë 

 
04. Specifikimi i Projektit & Analiza e Alternativave te Investimit 
 
Objektivi i Investimit  
 
Rikonstruksion i pjesshëm i shkollës Tringë Smajla në fshatin Grudë e Re 
Riparimi i shtresave të suvatimeve, hidroizolimeve, dyerve, pllakave, dhe i rrjetit elektrik në kohë për krijimin e kushteve 
optimale për kryerjen e procesit mësimor . 
 
Pershkrimi i Projektit 
 
Alternativa 1 -  
10 000 000 ALL 
  
 
 

Pershkrimi i alternatives se investimit  
Nderhyrja për riparimin e suvatimeve , hidroizolimeve , dyerve , 
pllakave dhe të rrejtit elektrik ne shkollen e fshatit Grude e Re 
 
  

Alternativa 2 -  
  
 

Pershkrimi i alternatives se investimit 2 
 
 
 

Alternativa 3 -  
 
 

Pershkrimi i alternatives se investimit 3 
 

Alternativa e Investimit (e perzgjedhur)  Arsyet per zgjedhjen e alternatives se investimit 
Produktet-et qe do te realizoj ky investim (dhe sipas rastit perfitimet te tjera qe rezultojne nga invetsimi)  
 
Shtresat e pllakave , suvasë , dyert , instalimet elektrike, lyerjet , catia ,ulluqet , si dhe tualetet , në objektin arsimor janë të 
riparuara në kohë dhe në cilesinë e duhur per një proces mesimor tërregullt. 
Ruajtja e objekteve arsimore nga amortizimet e mëtejshme 
Ruajtja e sigurise dhe shëndetit të nxënësve dhe stafit mësimdhënës në keto objekte 
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 Sasia e Produktit Njesia Matese Kosto per njesi 
Produkti     
Produkti 2 (nese ka)    
Produkti 3 (nese ka)    

 
6.  Kostot (shpenzimet kapitale) e meparshme te projektit  

Kosto e investimit deri ne fund te 
2013 , 000/leke  Kosto e investimit deri ne fund te 

2014 , 000/leke  

 
7.  Kostot e Investimit / Të Ardhurat nga Investimi 

 
Kostot e Projektit te Investimit 

 

2016 
(000/Leke) 

2017 
(000/Leke) 

2018 
(000/Leke) 

Kostoja e 
mbetur e 
investimit 
(000/Leke) 

Kosto totale e 
Investimit 
000/Leke 

(a) Kosto e investimit  9 400    
 

 

(b) Kosto periodike (shpenzimet 
korente) si rezultat i investimit     

 
(c) Totali (a+b)    
(d) Te ardhurat si rezultat i 
invetimit     

(e) Financimi nga donatoret     
(f) Kostoja Neto    

Supozimet e bera ne vleresimin e 
kostove dhe te ardhurave te 
investimit 

a)Preventivi paraprak nga inxhinieri i njesisë administrative 
perkatëse 
b)saktësimi i preventivit paraprak 
c)llogaritja vlerës së supervizionit 

    

 
08. Menaxhimi i Projektit, parakushtet & rreziqet 
Parakushtet dhe Rreziqet në zbatimin e projektit; dhe veprimet e planifikuara për eleminimin e efektit të tyre 
  
Ndjekja dhe zbatimii kushteve të sigurisë dhe kushtëve teknike të Republikës së Shqipërisë për disiplinimin e punimve të 
ndërtimit dhei i kushteve teknike dhe të sigurisë së Bashkisë Shkodër 
Përmbledhje e mënyrës dhe rolit të institucioneve që do të menaxhojnë projektin.  
 
Inspektimet rutinë në objektet arsimore në varësi të Zyres së Arsimit. 
Studimi i situatës në çdo objekt që do kërkojë ndërhyrje , dhe konceptimi i një nderhyrje sa më të përshtashme , ekonomike 
dhe frytdhënëse. 
Përgatitja e plotë e dosjes së prokurimit, me preventivin, specifikimet teknike dhe grafikun e punimeve etj 
Ndjekja hap pas hapi nga afër e punimeve deri në perfundimin tyre, me rezultatet e pritura.  

(Dokumentet e mëposhtëme kërkohen vetëm për vleresimin e “nivelit të mesëm ose të “plote”) 
Plani i Projektit i zhvilluar   Po /Jo  
Studimi i fizibilitetit i zhvilluar Po /Jo 

Plani i Projektit bashkengjitur   Po /Jo  
Studimi i fizibilitetit bashkengjitur Po /Jo 

 
09. Vleresime te tjera per projektin 
(Dokumentet e meposhteme kerkohen vetem per vleresimin e “nivelit mesem ose te plote”) 
 dokumente bashkëngjitur 
Vlersimi i ipaktit mjedisor Po / Jo / Të panevojshme 
Vlersimi i ipaktit social  Po / Jo / Të panevojshme  
Të tjera - (specifiko) Po / Jo / Të panevojshme 
 
10. Informacione te tjera 
Lista e dokumentacionit mbështetës dërguar ne MF 
Komente të tjera 
 

11. Autorizuesit / Hapat dhe statusi i vleresimit projektit 
 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 

Statusi i Aprovimit te Projektit  
Drejtuesi i Programit te 
Institucionit Buxhetor 
(IB) 

   Aprovuar/refuzuar per tu analizuar 
me tej 
Prioriteti i projektit te propozuar 

Komente nga Drejtuesi i Programit  
Drejtuesi i 
Finances/Buxhetit se 
Institucionit buxhetor 

   Aprovimi / refuzimi i kostos se 
projektit 

 
Komente nga Departamenti i Buxhetit / Finances i IB  
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Drejtuesi i Institucionit 
Buxhetor 
(Sekretari i 
Përgjithshëm) 

   Konfirmimi i prioritetit te projektit 
 Aprovuar/Refuzuar nga IB 

Komente nga Drejtuesi i Instutucionit Buxhetor, Sekretari i Pergjithshem  
Ministria e Financave/ 
Drejtoria e Manaxhimit 
te Investimeve Publike 
(DMIP) 

   Shqyrtim i propozimit 
Vleresimi i MF  

Komente nga DMIP/MF per projektin e paraqitur  
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Nr 26  Projekti: P9.F1.F2.O3.A1 
Rimbushje fikëse zjarri 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Gjatë vitit 2015 në përmbushje të detyrave të lëna për sigurimin ndaj zjarrit eështë bërë rimbushje e fikseve të zjarrit duke patur 
parasysh që lënda e tyre zjarrfikëse ka efekshmerinë e përdorimit vetëm për një vit  Për vitin 2016 parashikojmë në përmbushje 
të ketij detyrimi të bëjmë rimbushjen e fikseve të zjarrit që aktualisht disponojmë në insitucionet e arsimit në qytet. 
Sasia e fikseve të zjarrit që disponojmë për të gjithë institucionet e qytetit është 213 copë me mbushje 6 kg. 
Përveç kësaj sasie ështe parashikuar edhe një fond për rimbushje fikset e zjarrit që mund të jene ne shkollat e njësive 
administrative për një sasi prej 40 copësh. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe sigurisë në ambjentet e shkollave dhe  institucioneve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhuar rrezultate) 
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse . 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

x) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Rimbushje fikse zjarri për nevojat e institucioneve të 
Bashkisë Shkodër    240  

 Total 240  240  

f) Periudha e zbatimit 
Nëntor – Dhjetor, 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia e Shkodrës. 
Lodovik Vuka  
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Nr 27 
Projekti: P9.F1.F2.O3.A2 
Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të 
jashtezakonëshme si zjarr dhe termete. 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

 
Gjatë vitit 2015 është bërëe sigurimi i 16 objkteve, ku janë përfshirë konviktet, kopëeshtet me dreke dhe shkollat që janë me 
numër më të madh nxënësish.Sigurimi i objekteve është bërë për raste ngjarjeve te jashtëzakoneshme si për zjarr dhe tërmete,  
Për vitin 2016 parashikojmë që përveç objekteve të siguruara gjatë vitit 2015 në qytet: 
 Konvikte, Industriale, Artistike, Pedagogjike, Pyjore 
 Shkolla, “3 Dhjetori “, “ Ndërtimi “, “Teknollogjike”,” 28 Nëntori”. “Jordan Misja”, “Oso Kuka”, “ Ismail Qemali”, “ Ndre 

Mjeda”, “Qendra Kulturore e fëmijëve” 
 Kopështe, “ I.S.Brucaj”,” Bep Tusha”, “Ton Alimhilli”  
të shtojmë në bashkëpunim me drejtuesit e njësive administrative siguracionet e objekteve arsimore si më poshte :  
Shale,( 1), Postribe (2), Rrethina (4), Guri i zi (3), Berdice (2), Velipoje (2 ), Ana e Mali (2) dhe Dajç ( 2 ) që aktualisht kanë 
numrin më të madh të nxënësve që frekuentojnë. 
Synohet që të kemi parashikuar sigurimin që për çdo ngjarje të jashtëzakonëshme të perfitojmë këtë shërbim. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe sigurisë në ambjentet e shkollave dhe institucioneve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhuar rrezultate) 
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

y) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Siguracion ndertese 800  800  

 Total 800  800  

f) Periudha e zbatimit 
Nëntor – Dhjetor, 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia Shkoder. 
Lodovik Vuka  
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Nr 28 
Projekti: P9.F1.F2.O3.A3  
Dizinfektimi i mjediseve të objekteve të 
shërbimeve mbështetëse. 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
Gjatë vitit 2015 është kryer shërbimi i dizinfektimit pir ambjente kuzhina. mensa dhe magazina për kopështet me dreki dhe 
konviktet. Për vitn 2016 është parashikuar një rritje e sipërfaqes së dizinfektimit. nisur kjo nga kërkesa e vazhdueshme e bërë 
nga kontrollet e ushtruara prej institucioneve të kontrollit shëndetësor. 
Janë parashikuar për të kryer këtë proces: 
A.  Kopështe me drekë ( ambjentet e kuzhinave, magazinat ushqimore. dhomat e ndenjes dhe të fjetjes së fëmijeve dhe 

anekset sanitare ) Kjo për 5 kopështet me dreke. ( Bep Tusha, Ton Alimhilli. I.S.Bruçaj. Guerilie, 1 Qershori ) 
B. Konviktet (Artistike, i vajzave “ Shejnaze Juka “dhe i shkolles Industriale )kuzhina, mensa, magazine ushqimore, dhomat e 

fjetjes në përdorim, sallat që përdoren për aktivitete të nxënësve konviktor dhe anekset sanitare 
C. Shkolla special “ 3 Dhjetori “ kuzhina, mensa,magazine ushqimore dhe anekset sanitare 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe sigurisë në ambjentet e shkollave dhe institucioneve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhuar rrezultate) 
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

z) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Shpenzime per dizinfektim ambjentesh. 283  283  

 Total 283  283  

f) Periudha e zbatimit 
Nëntor – Dhjetor, 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia Shkoder. 
Lodovik Vuka  
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Nr. 29 

Projekti : P9.F1.F2.O4.A1 
 
“Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë”, edicioni i 
21-të.  

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
 Festivali i zërave “Bilbilat e vegjël këndojnë” është iniciativë e QKF në Shkodër, 20 vjet më parë, në prill të vitit 1996 dhe 

lindi si shprehje e nevojës së fëmijëve të Shkodrës për të shpalosur talentin e tyre në fushën e interpretimit. Kjo veprimtari që 
në nisje angazhoi një numër shumë të madh fëmijësh, mësuesit e muzikës së tyre si dhe specialistë të vokalit të qytetit e më 
gjerë. Kjo veprimtari rezultoi e suksesshme, pasi formati i saj, në shkallë kombëtare u bë burim i disa veprimtarive të mëdha 
televizive. Për këtë arsye nuk është e rastësishme që fëmijët shkodranë në këto aktivitete u bënë fitues absolutë. (R.Gjylbegu, 
Rr.Smaja, B.Cina, D.Garuci, G.Dume, T.Paçrami, R.Bashi, S.Vjerdha, J.Simoni, A.Ara, E. Dini, etj).  

Kjo veprimtari, përveç këngëtarëve të skenave zbavitëse dhe qytetare ka evidentuar dhe furnizuar me këngëtarë lirikë 
shkollën e mesme artistike “P.Jakova” (K.Brahimi, A.Lika, R.Rasha, B.Cina,) 

Bilbilat e vegjël, përveç talenteve ka shërbyer për promovimin e muzikës shqiptare për fëmijë duke u mundësuar 
mësimin e këtyre këngëve fëmijëve të mbarë qarkut Shkodër, përmes transmetimit televiziv, për një periudhë mjaft të gjatë, 
janar – prill.  

Bilbilat e vegjël i shton çdo vit dhjetra zëra të rinj skenave lokale e kombëtare, si rrjedhojë ka nevoje për pasion, 
perkushtim, investim të përditshem deri në detajet e vogla. 

Edicioni i 21-të do të zhvillohet në katër faza ku do marrin pjesë rreth 2500 fëmijë nga të gjitha shkollat që administron 
Bashkia e Shkodrës. Shkollat do paraqesin fëmijë që kanë talent e dëshirë, pa kufizim në numër të cilët do i nënshtrohen 
punës pregatitore dhe fazave seleksionuese nën udhëheqjen e specialistëve. Materiali muzikor për të gjithë konkurentët 
përcaktohet nga organizatorët në përshtatje me moshën, karakteristikat vokale. 

Në fazën finale konkurojnë më të talentuarit e përzgjedhur nga fazat seleksionuese dhe, nga këta, shpallen këngëtarët 
fitues. E kënduara direkt (Live) përmirësohet vazhdimisht përmes një pune të kualifikuar dhe sigurimit të një zërimi sa më 
cilësor.    

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja ne fushen e interpretimit te kenges nepermjet zhvillimit te aktiviteteve kulturore artistike. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhuar rrezultate) 
 -Ndertimi i grupit të punes, 
-Ndërtimi i platformës dhe kalendarit të konkurimit.  
-Vendosja e kontakteve me shkollat,  
-Krijimi i jurive të seleksionimit dhe vleresimit  
-Bashkëpunimi me krijues dhe aranzhues  
-Bashkëpunimi me Televizionet. 

b) Rezultatet që prisni  
1.Ruajtja e traditës e suksesit të gjatë 20 vjeçar 
2.Evidentimi dhe pergatitja e talenteve të reja në fushën e këngës. 
3.Përshtatje e materialit muzikor me karakteristikat vokale të këngëtarëve të vegjël  
4.Kthimi kësaj veprimtarie në një proces të gjatë të mësimit të këngës së zgjedhur shqiptare për fëmijë si dhe këngës qytetare 
dhe zbavitëse shqiptare apo e popujve të tjerë. 
5.Zbulimi dhe pregatitja e talenteve direkt në shkolla deri tek skajet më të largëta të territorit të Bashkisë Shkodër. 
6.Pjesëmarrje e gjerë e fëmijëve dhe e prindërve në këtë aktivitet që në fazat e para në të gjitha zonat e Shkodrës. 

aa) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

Fëmijët, Q. K. e Fëmijëve, drejtoritë e Shkollave 9 vjeçare, 
Specialistë të zgjedhur të vokalit, Koncertmaestra, mësuesit e 
muzikës, Aranzhues, skenarist e skenograf.  

 Bashkia e Shkodrës,  
Q. K. e Fëmijëve,  

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 lekë) 
 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 

Honorare  
Skenari               10.000 lekë dita per person 
Orkestracion                     25.000 lekë 
Skenografi  
(maket+realizim)               50.000 lekë 
Te ftuar               20.000 lekë dita per person 
Moderimi             10.000 lekë dita per person 

  410  
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Koncertmaester                  8.000 lekë dita per person 
Juri,Faz.seksionuese         1.200 leke dita per person  
Juri,Faz.finale                     2.400 leke dita per person  
Fituesit:  
Çmimi i parë                     12.000 leke 
Çmimi i dytë                       8.000 leke 
Çmimi i tretë                       6.000 leke 
Çmimi inkurajues                4.500 leke   

 Total 410   410  

f) Periudha e zbatimit 
Gjate gjithe vitit 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia Shkoder. 
Lodovik Vuka  
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Nr. 30 
Projekti: P9.F1.F2.O4.A2  
 
Festivali i 54-t mbarëkombëtar për femije 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
Shkodra, djepi i këngës qytetare, më 10-11 maj 1963 me angazhimin e forcave krijuese të qytetit, organizoi festivalin e parë të 
këngës për fëmijë. Ditët e festivalit u bënë ditët e “gjallesës” të një “sedre tradicionale kulture” të qytetit, kurse jehona e tij i 
shtyu organizatorët të vazhdonin rrugën e nisur.  
 Festivali u bë kombëtar në vitin 1966. Me të u plotësua një boshllëk i ndjeshëm në edukimin muzikor të fëmijëve. Por 
krahas muzikës, Festivali u dha fëmijëve mundësinë të qëndronin së bashku. Shkodra u bë edhe një nga vendet më të dashura 
për fëmijët nga e gjithë Shqipëria. Emocionet e konkurimit i takonin skenës. Jashtë saj lindën njohje dhe miqësi të reja. 
 Vitet ’90 shënuan risi të tjera. Edicioni i 31-të, në vitin 1992, përfshiu krijuesit dhe interpretuesit nga të gjitha trojet 
shqiptare, duke e kthyer Festivalin në Festival Mbarëshqiptar të Këngës për Fëmijë. Ai vijoi të jetë ngjarja artistike më e 
rëndësishme për fëmijë. Kënga iu përgjigj ndryshimeve, por ruajti veçantinë, fizionominë kombëtare dhe vlerat artistike. 
 Festivalet patën ngritje cilësore edhe në organizim: u rrit hapësira skenike me dekore të mëdha, u realizuan librete të 
zgjedhura e prezantime origjinale ; arti regjizorial synoi daljen në pah të lirshmrisë në interpretim dhe talentit të ekzekutuesve të 
vegjël. 
 Skena e këtij festivali në vite u bë rrugë për një shumicë këngëtarësh që u bënë të shquar dhe fushë veprimtarie për 
kompozitorë, skenaristë, autorë tekstesh, regjisorë, koreografë, skenografë, dirigjentë, instrumentues, orkestrues, mjeshtra 
vokali, etj.  
Festivali Mbarëkombëtar i këngës për fëmijë i radhës, i 54-ti, parashikohet të zhvillohet në fillim të muajit qeshor 2016, në 
ambient të hapur, në pedonalen para Bashkisë së qytetit. Kjo gjë vazhdon ta mbajë këtë veprimtari si festë të këngës shqiptare 
dhe të mundësojë ndjekjen nga një shumicë artdashësish të qytetit të Shkodrës, trevave të tjera shqiptare dhe një shumësie të 
madhe të shqipfolësve nëpërmjet transmetimit satelitor dhe faqeve të Web-sitit. 
Edicioni i 54-t, do promovojë 26 këngë të reja, që do jenë interpretimet më të mira të krijimeve më të zgjedhura të 
kompozitorëve, poetëve, aranzhuesve dhe këngëtarëve të këtij viti në realitetin shqiptar të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, 
Malit të Zi dhe diasporës.  
Realizimi i këtij Festivali, i vetmi i këtij lloji në realitetin shqipfolës, do ruajë dhe do cojë përpara traditën e gjatë e të 
suksesshme të këtij zhanri; do të stimulojë talentin e fëmijëve nëpërmjet përmirësimit të cilësisë së zerimit dhe punës së 
kualifikuar, në të kënduarën direkt (Live). 
Meqenëse Festivali zhvillohet në prag të pushimeve verore, një ndër synimet shtesë është edhe paraqitja e këtij eventi në 
qendrat më të mëdha turistike, si pjesë e argëtimit të fëmijëve. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja ne fushen e interpretimit te kenges nepermjet zhvillimit te aktiviteteve kulturore artistike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhuar rrezultate) 
-Ndertimi i grupit të punes,  
-Vendosja e kontakteve me krijuesit e të gjitha trevave,  
-Krijimi i komisionit të seleksionimit dhe vleresimit,  
-Seleksionimi dhe organizimi i grupeve të mëdha vokale dhe baletit,  
-Ndertimi i planit të punes,  
-Bashkëpunimi me institucionet e tjera. 
b) Rezultatet që prisni  
1. Ruajtja e suksesit dhe traditës së gjatë 53 vjeçare 
2. Pasurimi i fondit të këngës shqiptare për fëmijë. 
3. Evidentimi dhe përgatitja e talenteve të reja në fushën e këngës. 
4. Kthimi i veprimtarisë në festë të këngës përgjatë gjithë ditëve të provave dhe koncerteve.  
5. Rritja e atraksionit turistik e kulturor të Shkodrës nëpërmjet realizimit të Festivalit në pedonalen kryesore të qytetit. 
6. Pjesëmarrje e gjerë e fëmijëve së bashku me prindërit në këtë aktivitet dhe stimuli i lidhjes së tyre. 

bb) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

Femijët, Q. K. e Fëmijëve, Shkollat 9 vjeçare, Krijues 
bashkëpunëtorë, muzikantë dhe këngëtarë të vegjël nga të gjithë 
trevat shqipfolëse, media të ndryshme e televizioni publik 
shqiptar.  

 Bashkia e Shkodrës, Q. K. e Fëmijëve,  
D A R, Ministria e Kultures,  
Shoqata “Shpirti Artistik i Shkodres”  
Donator ose sponsor  

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mesiperme (pika iii)  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
 
Totali (000 lekë) 

 Nga kjo:  
Paga, 
sig operative Transferte kapitale 

A.1 Skenografi   800   
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A.2 Ndriçim artistik   400   

A.3 Veshje (uniforma)   400   

A.4 Krijimtari dhe realizues    1 500  

A.5 Çmimet    500  

A.5 Akomodim për femijët   750   

A.6 Shtypshkrime, kopime,fotografi dhe fotokopime    150   

  Total  4 500   2 500        2 000  

f) Periudha e zbatimit(kurfillon, kurpërfundon) 
Gjatevitit 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra Arsimit, Qendra Kulturore e Femijeve 

 
 
Shtypshkrime,kopime, fotografi dhe fotokopime jane planifikuar për të gjitha aktivitetet e QKF-se, gjatë gjithë vitit.  
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Nr. 
31 

Projekti : P9.F1.F2.O4.A3  
 
Veprimtari masive, sportive, artistike e shkencore 
të Qendrës Kulturore te Femijëve.  

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
Qendra Kulturore. e Fëmijëve organizon gjatë vitit, sipas kalendarëve të përcaktuar. disa veprimtari masive sportive, artistike e 
shkencore, mbi bazën të platformave që ndërton dhe ua shpërndan shkollave 9 vjeçare  
 Këto veprimtari gjallërojnë dukshëm sheshet, fushat sportive, palestrat dhe sallat që ka qyteti ynë. Nga më kryesoret veçojmë: 

 në gjashte mujorin e parë Janar-Qeshor 
Kampionati i shahut në mes shkollave 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) 
 Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza dhe 2 djem (CU) – 
                                              2 vajza dhe 2 djem nga kl 5-6 
      2 vajza dhe 2 djem nga klasa 7-8-9 
Kampionati i pimpongut në mes shkollave 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) 
 Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza dhe 2 djem nga 5-6 
      2 vajza dhe 2 nga klasa 7-8-9 
Kampionatet pranverore në Basketboll, Volejboll dhe Minifutboll femra dhe meshkuj në mes shkollave 9 vjeçare (rreth 

20 shkolla) 
 Kjo veprimtari shumë të madhe realizohet në tri faza mbi shortin që hidhet në fillim dhe veprohet me sistem eliminimi. 
Zhvillohet në disa terrene dhe palestra të qytetit tone për arsye të përmasave që ka. dhe zgjat rreth një muaj e gjysëm. Në fund 
shpallen ekipet fituese për gjithsecilin lloj sporti. 
 Zbavitemi me gjuhet e huaja 
 Marrin pjesë antarët e rretheve të gjuhëve të huaja të QKF(150fëmijë) si dhe nxënës të dalluar në këtë fushë nga shkollat 9 
vjeçare.Veprimtaria organizohet në sallën e QKF-së dhe trajtohet si variete ku nxënësit shpalosin arritjet e tyre përmes këngë, 
recitimit, inskenimit dhe humorit në gjuhë të huaja.  

në gjashtë mujorin e dytë ShtatorDhjetor 
Kampionati i vrapimit në natyrë në mes shkolla 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) 
Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza dhe 2 djem nga CU-3 vajza dhe 3 djem nga CU  
Konkursi i fjalës artistike në mes shkolla 9 vjeçare(rreth 27 shkolla) 
Konkursi zhvillohet në tre faza sipas kalendarit të përcaktuar.  
Faza e parë, në shkolla, pa kufizim numrin i konkurentëve, ndiqet nga specialistët e QKF-së.  
Faza e dytë në sallën e QKF në 10 ditë dhe në të marrin pjesë nga çdo shkollë: 3 recitues nga CU- 2 recitues nga 

CL dhe Një nxënës ose një grup në fushën e humorit. 
Nga kjo fazë Juria përzgjedh finalistët të cilët konkurojnë në Finale për të shpallur 8 fituesit: Vendi i parë, dytë, tretë 

dhe inkurajues për CU dhe për CL. 
Garë me biçikleta në mes kopshteve të qytetit 
 Marrin pjesë nga çdo kopësht 2 vajza dhe 2 djem. 
Gara zhvillohet e ndarë, në pedonalen tek ura e Bunës. Ky aktivitet hyn tek aktivitetet e traditës(rreth 30 vjet që 

zhvillohet) dhe rezulton shumë i dashur jo vetëm nga fëmijët por edhe nga prindërit. Kjo ditë kthehet në një festë për këtë brez 
fëmijësh. 

Në këto aktivitete përveç fëmijëve të talentuar në fushat respektive, angazhohen edhe mësuesit edukimit fizik, të 
letërsisë, trainere, gjygjtarë, rregjizorë, aktorë, moderatore dhe shkrimtare nga më të dalluarit që ka qyteti ynë.  

Të gjitha këto veprimtari kanë fituesit e tyrë të cilët stimulohen.  
Këto veprimtari ndiqen me shumë interes nga drejtuesit dhe tekniket e klubit shumësportesh “Vllaznia” që shënojnë 

dhe seleksionojnë, për të afruar në ekipet e këtij klubi më të talentuarit.  

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja ne fushen e interpretimit te kenges nepermjet zhvillimit te aktiviteteve kulturore artistike. 
 Gjallërimi i jetës sportive, kulturore e artistike të këtij brezi gjatë gjithë vitit kalendarik 
 Zgjërimi i bazës së këtyre veprimtarive duke përfshirë dhe shkollat e perifesisë  
 Zhvillimi dhe ruajtja në nivele optimale e cilësive fizike dhe psikomotorre të fëmijëve 
 Zbulimin dhe pregatitjen e talenteve të reja në fushën e sportit  
 Zbulimin dhe pregatitjen e fëmijëve të talentuar në fushën e interpretimit skenik dhe humorit 
 Planifikimi për këto vëprimtari është bërë mbi territorin e vjetër të Bashkisë Shkodër me mendimin për të tentuar zgjërimin 

e gjeografisë për këtë vit.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhuar rrezultate) 

 -Përcaktimi i platformave respective për secilën veprimtari 
-Ndërtimin e kalendarëve respektivë 
-Hedhjen e shortit 
-Përcaktimi i gjygjtarëve dhe jurive 
-Përcaktimi i grupeve realizuese  
-Ndërtimi dhe rregjistrimi i ekipeve pjesmarrëse 
-Vendosja e kontakteve dhe bashkëpunimi me drejtoritë e shkollave  
-Bashkëpunimi me administratorët e terreneve dhe palestrave sportive. 
b) Rezultatet që prisni  
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1.Mbushja e kohës së lirë të brezit të fëmijëve të sotëm me veprimtari sa të bukura dhe interesante aq edhe të shëndetshme 
për këtë brez. 
2.Gjallërimi gjatë gjithë vitit i jetës kulturore e sportive në qytetin e Shkodrës. 
3.Inkurajimi tek fëmijët i pavarsisë krijuese lëvizore dhe i marrdhënieve bashkëpunuese dhe bashkëvepruese në procesin e të 
ushtruarit me të tjerë. 
2.Ruajtja dhe avancimi i traditës së gjatë mbi 60 vjeçare të organizimit të kampionateve sportive dhe garës së interpretimit nga 
ana e QKF-së. 

cc) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

Q. K. e Fëmijëve, drejtoritë e Shkollave 9 vjeçare, Nxënës, 
artistë, sportistë të dalluar, specialiste të sportit dhe artit etj. 

 Bashkia Shkoder,  
Q. K. e Fëmijëve, 
 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 lekë) 
 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 

Honorare 
    Fituesit e veprimtarive:  
Vendi i pare              5000 lekë 
Vendi i dyte              4500 
Vendi i trete             4000 
Gjygjtar                     1200 leke dita per person 
Ant.jurie                    1200 leke dita per person 
Moderimi                  6000 leke dita per person 
Skenografi              40000 leke  
Skenari                    10000 leke 
 

                       
280  

 Shuma 280  280  

f) Periudha e zbatimit 
Gjate gjithe vitit 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e Arsimit  
Bashkia Shkoder. 
Lodovik Vuka  
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Nr. 32 

Projekti : P9.F1.F2.O4.A4 
 
“Veprimtaria me rrethet artistike sportive e 
shkencore” për vitin 2016.  

Llojet e programit : P9. Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata . 

        Q. K. e Fëmijëve ushtron veprimtari gjatë vitit mësimorë me rrethet artistike, sportive e tekniko-shkencore, mbi bazën e programeve të 
miratuara nga MASH. Kjo veprimtari funksionon qe me krijimin e  këtij institucioni dhe përfshin në çdo vit rreth 500 fëmijë të Shkodrës si 
dhe një grup specialistësh të artit, sportit e shkencës nga më të mirët që zhvillojnë aktivitet në qytetin tonë. Nga kjo veprimtari e suksesshme 
në vite kanë dalë figura të spikatura të artit e sportit që kanë shkëlqyer në skenat dhe fushat sportive kombëtare e më gjërë. Gjithashtu nga 
kjo veprimtari argëtohen, aftësohen  dhe stërviten në çdo vit një grup i madh fëmijësh të talentuar në fushat respektive. 

Viti 2016 për Q.K. të Fëmijëve ka startuar krejt ndryshe. Kjo si rezultat i reformës në arsimin parauniversitarë. Në këto kushte 
funksionimi i QKF-së është rrezikuar pasi për mësimdhënësit (me kohë të pjesshme) dhe fëmijët që e frekuentojnë nuk është menduar fare.  

Në këto kushte ne si staf kemi menduar e diskutuar gjatë për ta zgjidhur këtë problem dhe për t’u përshtatur në kushtet e reja në 
të cilat ndodhemi duke propozuar zgjidhjen që sipas mendimit tonë mund ta kalojë këtë gjendje kritike. 

Pranë QKF-së për këtë vit kalendarik të funksionojnë disa nga kurset e domosdoshme për vijueshmërinë e punës 70 vjeçare të 
këtij institucioni që përfaqësojnë edhe vlerat më të spikatura të punës për evidentimin dhe pregatitjen e talenteve të reja në art, sport e 
shkencë. 

  
ii. Synimi i projektit (me nje fjali cfare do te zgjidhni per ate qe eshte problem kryesor, perfitimi i grupit te synuar) 

     -Gjallërimi i jetës kulturore, artistike, sportive e shkencore, të këtij brezi gjatë gjithë vitit kalendarik 
       -Zbulimin dhe pregatitjen e talenteve të reja në fushën e artit, sportit  e shkencës  
      -Evidentimin dhe paraqitjen në publik të artistësve  e sportistëve të talentuar që ka Shkodra për këtë moshë. 
  
iii. Aktivitetet kryesore te projektit (Veprimet qe do te ndermerrni per te prodhuar rezultate) 

 -Përcaktimi i strukturës 
-Ndërtimin i planeve të punës së rretheve 
-Përcaktimi dhe sigurimi i bazës matëriale që duhet për zhvillimin normal të këtyre kurseve.  
-Seleksionimi, rregjistrimi  dhe ndërtimi i ekipeve dhe grupeve. 
-Vendosja e kontakteve dhe bashkëpunimi me shkollat  
-Ndërtimi i orarit 

b) Rezultatet qe prisni ( sherbimet apo produktet qe u dorezoni perfituesve te synuar) 

1. Zbulimi dhe pregatitja e talenteve të reja në fushën e artit, sportit  e shkencës 
2.Mbushja e kohës së lirë të brezit të fëmijëve të sotëm me aktivitet konkret 
3.Gjallërimi gjatë gjithë vitit i jetës kulturore, sportive e shkencore në qytetin e Shkodrës. 
4.Inkurajimi tek fëmijët i pavarsisë krijuese lëvizore dhe i marrdhënieve bashkëpunuese dhe bashkëvepruese në procesin e të ushtruarit me 
të tjerë. 
5.Ruajtja dhe avancimi i traditës së gjatë mbi 60 vjeçare të funksionimit të rretheve jashtëshkollore nga ana e QKF-së. 
 
c) Aktoret e mundshem (grupet qe lidhen me projektin dhe qe 
ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme ne projekt  

Q. K. e Fëmijëve, specialiste të artit, sportit e shkences Nxënës të dalluar 
në fushën e artit, sportit dhe shkencës 

 Bashkia Shkoder,  
Q. K. e Fëmijëve, 
 

e) Shpenzimet e llogaritura për Instruktoret e QKF-së 

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 
A.2 Honorare: 

Ora  e  mesimit  250 leke 
24 ore  per  instruktore  ne  muaj                                                   

  744  

A.6 Shuma   744  744  

f) Periudha e zbatimit 
Gjate vitit  2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
ZYRA   ARSIMIT   
Bashkia Shkoder 
Lodovik Vuka 
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Nr. 33 

Projekti : P9.F1.F2.O4.A5 
 
Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri për nxënesit 
e shkollave 9 vjeçare.   

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe 
edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parashkollor në kopshte; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
           Mbrëmja tradicionale e vitit të ri ka një traditë më shumë se 60 vjeçare, realizuar pa ndërprerje çdo vit nga  QKF (ish 
Shtëpia e pionierit) në fund të muajit dhjetor, me mbështetjen e Bashkisë Shkodër. Ajo stimulon nxënësit e talentuar pa dallime, 
që zgjidhen nga shkollat, DAR-i dhe stafi i QKF. 
            Kjo mbrëmje shërben si premierë e talenteve të humorit, këngës, baletit dhe aerobisë së QKF dhe si stimulim i 
nxënësve më të mirë të qytetit; (stimulohen rreth 70 nxënës të dalluar të ciklit të ulët të shkollave 9 vjeçare dhe 130 artistë dhe 
sportistë të vegjël). Materiali artistik i kësaj veprimtarie është rreth 75%,  krejt i ri.  
            Gjithashtu kjo Mbrëmje stimulon bashkëpunimin me artistë të afrmuar, të cilët ftohen si mysafirë nderi. Kjo gjë rrit 
interesin dhe pëlqyeshërinë dhe e bëjnë këtë aktivitet shumë argëtues.  
                                

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja ne fushen e interpretimit te kenges nepermjet zhvillimit te aktiviteteve kulturore artistike.  
          Zgjerimi i bazës së kësaj veprimtarie me nxënës të talentuar edhe nga shkollat e periferisë që  administron tashmë 
Bashkia e re e Shkodrës.  
          Gjallërimi i jetës kulturore e artistike të brezit të fëmijëve në kuadër të festave të fundvitit  
Evidentimi i arritjeve të fëmijëve në mësime në art dhe sport. 
Bashkëpunimi me artistë e specilistë të fushave të ndryshme nën udhëheqjen e QKF-së. 
Realizimi i një Premiere sa më argëtuese dhe cilësore për të gjithë fëmijët e qarkut Shkodër, përmes transmetimit televiziv. 

  
iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhuar rrezultate) 
-Përcaktimi i grupit realizues  
-Realizimi i skenarit 
-Përzgjedhja e materialeve muzikore dhe koreografike 
-Përcaktimi i aktorëve, solistëve, gr. vokale, gr. të baletit e aerobisë 
-Vendosja e kontakteve me DR, Drejtoritë e shkollave dhe trupat pedagogjike  
-Bashkëpunimi me Televizionet.   
 
b) Rezultatet që prisni  
1.Evidentimi dhe paraqitja në publik e nxënësve të dalluar të shkollave 9 vjeçare dhe e talenteve të reja në fusha të ndryshme 
të shkencës, artit dhe sportit. 
3. Afishimi i arritjeve të këtyre talenteve në veprimtaritë lokale e kombëtare. 
4. Ruajtja dhe përparimi i traditës mbi 60 vjeçare 
5.Trajtimi në skenar i temave të dashura por edhe i atyre që shqetësojnë brezin e fëmijëve të sotëm. 
 

dd) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme ne projekt  

Q. K. e Fëmijëve, drejtoritë e Shkollave 9 vjeçare, Nxënës, artistë, 
sportistë të dalluar, shkrimtarë, aktorë, aranzhues, regjisor, 
koreograf,skenograf koncertmaestra etj. 

 Bashkia e Shkodrës,  
Q. K. e Fëmijëve,   
 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mesiperme (pika iii) 

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 lekë) 
 Nga kjo: 
Paga, sig Shpenzim 

Operativ 
kapitale 

A.1 Stimulimi i nxenesve dhe artisteve të dalluar(Honorar)    251  

A.2 Krijimtaria dhe realizimi   195  

A.3 Shuma 446  446  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra  Arsimit   dhe  Qendra  Kult  e  Femijeve 
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Nr. 01 
P10.F1.O1.A1 
 Përmirësimi i kushteve të banimit dhe kushteve 
sociale për komunitetin rom dhe egjiptian 

Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale  
Funksioni: P10.F1. Ndërtimin dhe administrimin e 
banesave për strehimin social, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

Ndër kategoritë vulnerabël që jetojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës, janë edhe komuniteti rom dhe egjiptian. Ky 
komunitet është i sistemuar në njësitë adminstrative 1 dhe 4 të bashkisë dhe jetojnë në kushte ekstreme varfërie. Problematika 
kryesore që ky komunitet ka, është strehimi. Banesat në të cilat jetojnë, janë në kushte ekstreme; me lagështi, të pambrojtura 
nga moti i keq, nuk kanë orenditë bazike për jetesë dhe pjesa më e madhe e banesave nuk kanë tualet brenda në shtëpi. 
Për vitin 2016, me mbështetjen e MZHU, planifikohet ndërhyrja në 9 banesa të këtij komuniteti, që jetojnë në zonën përtej urës 
së Bunës. Në këtë zonë jetojnë rreth 91 individë dhe nga kjo ndërhyrje përfitojnë 59 individë, ose 9 familje. Ndërhyrja që do 
bëhet, do jetë rikonstruksion i banesave në kushtet më ekstreme dhe që kanë nevojë emergjente për ndërhyrje. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë të krijojmë kushte sociale më të mira për komunitetin rom dhe egjiptian që jetojnë në territorin e bashkisë së 
Shkodrës. 

- Synojmë të ndikojmë në përmirësimin e cilësisë së jetës për komunitetin rom dhe egjiptian. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Krijimi i grupit të punës për përgatitjen e projektit të plotë  
 Përgatitja dhe dorëzimi i projektit në MZHU 
 Miratimi i projektit 
 Fillimi i punimeve 
 Supervizimi i punimeve 
 Rikonstruksioni i 9 banesave të familjeve të komunitetit rom dhe egjiptian. 

b) Rezultatet që prisni  

 Krijimi dhe mundësimi i kushteve më të mira për banim, për komunitetin rom dhe egjiptian. 
 Përmirësimi i kushteve të jetesës së këtij komuniteti dhe përmirësimi i cilësisë së jetës për këtë komunitet. 

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

Komuniteti rom dhe egjiptian   Bashkia  
Ministria e zhvillimit urban dhe territorit 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Rikonstruksion objekte banimi    5 772.207 

                        Shuma    5 772.207 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve publike/urbanistikës 
Stafi i Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Territorit 
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 Nr. 02 Projekti: P10.F1.O1.A2  

Rikonstruksion dhe përshtatje e ish konviktit të 
shkollës pyjore, në banesa për personat e dalë 
nga institucionet e përkujdesit rezidencial   

Llojet e programit: P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale  
Funksioni: P10.F1. Ndërtimin dhe administrimin e 
banesave për strehimin social, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

Në territorin e bashkisë së Shkodrës ofrojnë shërbim të përkujdesit rezidencial për fëmijë, 3 institucione, të ndara sipas 
grupmoshave: 

 Shtëpia e foshnjes 0-3 vjeç 
 Shtëpia e fëmijës parashkollor 3 – 6 vjeç 
 Shtëpia e fëmijës shkollor 6 – 18 vjeç 

Fëmijët që jetojnë në këto institucione janë jetimë biologjikë dhe jetimë socialë. Të rinjtë kur mbushin moshën 18 vjeçare dhe 
dalin nga këto struktura dhe nuk kanë asnjë familjarë apo të afërm, ku të shkojnë, mbeten në mes të katër rrugëve, pa asnjë 
mbështetje dhe janë shumë vulnerabël ndaj fenomeneve sociale si: keqtrajtimi, trafikimi, abuzimi me substancat, etj. Deri tani, 
për shërbimin social pranë bashkisë së Shkodrës, kjo kategori ka qenë mjaft problematike, sepse nuk është mbuluar me 
shërbime. Një pjesë e vogël e këtyre rasteve janë sistemuar pranë konvikteve të shkollave të mesme të bashkisë së Shkodrës. 
Konkretisht si më poshtë:  

o Konvikti ”Safet Spahija” – 10 vajza 
o Konvikti i Industriales – 2 familje me nga 4 anëtarë dhe 4 persona 
o Konvikti i artistikes – 5 persona 

Një praktikë e tillë ka qenë pozitive por gjithashtu ka patur shumë vështirësi të tilla si: kushtet e papërshtatshme për jetesë për 
jetimët, probleme të disiplinës si thyerja e orareve dhe rregullave të konviktit, etj., mospërfshirja e jetimëve që nuk frekuentojnë 
shkollën në kuotën ushqimore të konviktit, etj.  
Të gjendur para kësaj situate, me mbështetjen e ministrisë së zhvillimit urban dhe territorit, është menduar një zgjidhje 
alternative për strehimin e jetimëve që kanë dalë nga institucionet e përkujdesit rezidencial dhe aktualisht jetojnë në konviktet e 
shkollave të mesme dhe gjithashtu për jetimët që do dalin nga institucionet e përkujdesit rezidencial. Meqë konvikti i shkollës 
pyjore, ka disa vite që është mbyllur, dhe për pasojë ofron ambjentet e nevojshme për jetesë si: dhoma, kuzhinë, tualete, etj., të 
përshtatet për strehimin dhe ofrimin e kushteve më të mira për jetimët që jetojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës.  

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë të krijojmë hapësira me kushte të përshtatshme për strehimin e jetimëve që jetojnë në territorin e bashkisë 
së Shkodrës. 

- Synojmë të ndikojmë në përmirësimin e kushteve sociale të jetimëve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Krijimi i grupit të punës për përgatitjen e projektit të plotë 
 Përgatitja dhe dorëzimi i projektit në ministrinë e linjës 
 Miratimi i projektit 
 Fillimi i punimeve 
 Supervizimi i punimeve 
 Mbyllja dhe inagurimi i ambjenteve të përshtatura në konviktin e shkollës 
 Strehimi i jetimëve në ambjentet e reja të krijuara posaçërisht për to. 
 Monitorimi i shërbimeve të ofruara.  

b) Rezultatet që prisni  

 Krijimi dhe ofrimi i hapësirave të përshtatshme për strehim, jetimëve që jetojnë në konvikte dhe atyre që dalin nga 
institucionet e përkujdesit rezidencial dhe janë pa mbështetje familjare. Përshtatja e 27 dhomave të ndërtesës së ish 
konviktit, për banesë për jetimët. 

 Përmirësimi dhe lehtësimi i kushteve sociale të jetimëve që jetojnë në terriotrin e bashkisë së Shkodrës. 
 Vënia në funksion të plotë e godinave dhe ambjenteve, prona të bashkisë së Shkodrës.  

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

 
Jetimët që kanë dalë nga institucionet e përkujdesit rezidencial. 
Jetimët që jetojnë në institucione të përkujdesit rezidencial dhe pasi 
mbushin moshën, nuk kanë ku të jetojnë.  
 
 
 
 

  
Bashkia  
Ministria e zhvillimit urban dhe territorit 
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e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Rikonstruksion objekte banimi     

  Shuma     

f) Periudha e zbatimit  
janar – dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve publike/urbanistikës 
Stafi i Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Territorit 
Stafi i konviktit të pyjores 
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Nr. 03 

Projekti: P10.F2.O2.A1.  
 
Përgatitja, përditësimi dhe botimi i Planit Social 
të Zonës dhe guidës së shërbimeve sociale 

Lloji i programit: Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

Plani Social i Plani Social i Zonës (PSZ) përfaqëson një instrument thelbësor nëpërmjet të cilit Bashkia e Shkodrës, në 
bashkëpunim me të gjithë institucionet aktive, publike dhe private, harton sistemin e integruar të ndërhyrjeve dhe të shërbimeve 
sociale. 
Në bashkinë e Shkodrës, nuk ka të dhëna zyrtare, e statistika të plota mbi kategoritë në nevojë, mbi problematikat kryesore 
tyre, nevojat emergjente, afatmesme dhe afatgjata për ndërhyrje, dhe si pasojë, projektet dhe shërbimet që ofrohen në territor 
krijojnë mbivendosje dhe nuk mbulojnë të gjithë territorin e Bashkisë. 
Gjithashtu mungojë të dhëna statistikore të përfituesve të shërbimeve që ofrohen nga OJF-të që veprojnë në qytetin e 
Shkodrës. 
Guida e shërbimeve sociale, është përgatitur dhe botuar për herë të parë në vitin 2009, si instrument i nevojshëm për informim 
dhe orientim të komunitetit, mbi shërbimet socio-edukative që ofrohen në qytetin e Shkodrës. Ky instrument ka nevojë 
përditësimi periodik, sipas projekteve të reja që ofrohen në territor nga organizatat dhe institucionet publike. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë përgatitjen e Planit Social të Zonës si një instrument bazë për vlerësimin e nevojave, planifikimit, realizimit e 
monitorimit të vazhdueshëm të shërbimeve sociale, duke përfshirë të gjithë territorin e bashkisë së Shkodrës. PSZ do 
shërbejë si mbështetje dhe referim për hartimin e politikave lokale sociale dhe planifikimin e projekteve sociale, do i 
japë përgjigje nevojave të territorit dhe do vendosë në rrjet burimet sociale dhe institucionale. 

- Gjithashtu synojmë përditësimin e guidës së shërbimeve sociale si instrument informimi dhe orientimi për 
komunitetin, institucionet, organizatat, mbi shërbimet që ofrohen në territor. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 
 

 Përgatitja e një liste të të gjithë aktorëve publikë, OJF-ve dhe bizneseve private që veprojnë në sektorin e 
shërbimeve sociale, shëndetsore, etj. 

 Organizimi i takimit me të gjithë aktorët vendorë. 
 Ndarja dhe organizimi i tryezave tematike, fëmijët, PAN-të, etj. 
 Takime periodike të tryezave tematike; mbledhje e të dhënave mbi nevojat, shërbimet në territor, propozime për 

projekte, etj. 
 Mbledhja dhe organizmi i të dhënave nga tryezat tematike. 
 Plotësim i skedës së informacionit për secilin institucion publik, OJF dhe biznes privat 
 Përgatitja e draft PSZ-së. 
 Redaktimi, dizenjimi, formatimi dhe botimi i PSZ dhe guidës së shërbimeve sociale. 
 Organizmi i eventit/ceremonisë të prezantimit të PSZ-së dhe guidës së shërbimeve sociale. 

b) Rezultatet që prisni  

 Njohje e situatës dhe problematikave sociale të komunitetit 
 Njohje e shërbimeve sociale që ofrohen në territor nga organizatat dhe institucionet publike  
 Fuqizim i shërbimeve sociale 
 Koordinim i shërbimeve sociale, shëndetsore, edukative që ofrohen në territor. 
 Projekt propozime për shërbime të reja sociale. 
 Mbulimi i territorit me shërbime sociale për shtresat në nevojë. 

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

 
 
 
Komuniteti (të gjitha kategoritë: fëmijë, të rinj, gra, burra, të moshuar, 
romë, egjyptianë, LGBTI, PAN) 
OJF-të (të gjitha organizatat aktive në qytet)  
Institucionet publike (DSHP, DAR, Spitali, policia, zyra e punës, 
Qendra formimit profesional, shërbimi provës, shërbimi social 
rajonal, institucionet e përkujdesit rezidencial, etj.) 
Biznesi privat 
 
 
 
 
 

Bashkia e Shkodrës 
OJF (të gjithë organizata aktive në qytet)  
Institucionet publike (DSHP, DAR, Spitali, policia, zyra 
e punës, Qendra formimit profesional, shërbimi provës, 
shërbimi social rajonal, institucionet e përkujdesit 
rezidencial, etj.) 
Biznesi privat 
Komuniteti (të gjitha kategoritë: fëmijë, të rinj, gra, 
burra, të moshuar, romë, egjyptianë, LGBTI, PAN) 
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e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Redaktimi, dizenjimi, formatimi dhe botimi i PSZ 
200 kopje   400   

A.2 Redaktimi, dizenjimi, formatimi dhe botim i guidës së 
shërbimeve sociale 200 kopje   200   

 Shuma 600  600  

f) Periudha e zbatimit  
Prill - Qeshor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe strehimit 
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Nr. 4 
Projekti: P10.F2.O2.A2. 
 
Trajtimi i qenjve të rrugës 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 
Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, 
PAN-të, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   
 Aktualisht janë rreth 500 qenj në rrugët e qytetit, të cilët janë pa pronarë e të lirë, jashtë çdo kontrolli. Këto qenj endacake janë 
prezent kryesisht në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës por në mënyrë të vecantë në qytet. Aktualisht në grupe janë 
prezent në qendër dhe në lagjet periferike të qytetit duke u bërë shqetësim për sigurinë e qytetarëve dhe njëkohësisht rrezik i 
përhapjes së sëmundjeve ngjitëse. 
Aktualisht nuk ekziston një qendër për grumbullimin, trajtimin dhe kujdesjen ndaj tyre. Vitet e kaluara është zhvilluar një projekt 
në të cilin janë grumbulluar një numër i kufizuar i qenjve të rrugës, për sterilizimin, matrikulimin dhe trajtimin e tyre, por nuk ka 
sjellë rezultatin e pritur. 

ii. Synimi i projektit  

- Largimi nga rruga dhe grumbullimi i qenjve endacake një ambjent të sigurtë dhe të kufizuar, 
- Sterilizimi dhe matrikulimi i qenjve të rrugës. 
- Vaksinimi dhe trajtimi i tyre 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Sigurimi i ambjentit të përshtatshëm për grumbullimin dhe trajtimin e qenjve të rrugës.  
 Grumbullimi, largimi nga rruga e qenjve endacakë dhe vendosja e tyre në ambjent të përshtatshëm. 
 Sterizimi dhe trajtimi tyre. 

b) Rezultatet që prisni  

 Qenjtë e rrugës të larguar nga rruga dhe të vendosur në një ambjent të përshtatshëm për t’u trajtuar. 
 Qenjtë e rrugës nuk do të jenë shqetësim për qytetarët në rrugë. 

c) Aktorët e mundshëm  
 
Komuniteti  
Grupet e interesit 
OJF-të 

d) Kontributet e mundshme në projekt  
 
Bashkia e Shkodrës 
OJF-të 
Grupet e interesit 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Kapjen e qenjve të rrugës, 500 X 100 lekë   50  

A.2 Sterilizimin e qenjve të rrugës 500 x 1000   500  

A3 Matrikulimi dhe trajtimi i qenjve të rrugës 500x110   450  

 Shuma 1 000  1 000  
f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, strehimit dhe 
shëndetit publik. 
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Nr. 5 

Projekti: P10.F2.O1.A3  
 
Hartimi dhe zbatimi i Planit lokal të Veprimit për 
Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë 
rruge” 
 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
Në kuadrin e nënshkrimit të Marrëveshjes Bashkëpunimit midis MMSR, MAS dhe MPB “Për identifikimin dhe mbrojtjen e 
fëmijëve në situatë rruge dhe Planit Kombëtar të Veprimit “Ndihmë për Familjet dhe Fëmijët në situatë rruge”, është me rëndësi 
hartimi i planit lokal të veprimit, duke qenë se bashkia (NJMF), ka përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e fëmijëve dhe 
koordinimin e punës ndërmjet institucioneve përgjegjëse, brenda territorit të qytetit.  
Fëmijët në situatë rruge janë ndër grupet më vulnerabël dhe shpesh herë janë subjekt i formave të ndryshme të dhunës, 
abuzimit dhe shfrytëzimit, si nga familja ashtu dhe nga komuniteti. 
Duke u bazuar tek të dhënat e raportuara në Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, nga studimi i parë 
në nivel kombëtar i hartuar në prill 2014 mbi fëmijët në situatë rruge, në bashkinë e Shkodrës janë 315 fëmijë në situatë rruge.  
Me synim përmirësimin e gjendjes së këtyre fëmijëve, është i rëndësishëm hartimi i planit lokal të veprimit i cili përmban 
detyrat, përgjegjësitë dhe proçedurat standarte për institucionet dhe strukturat kryesore përgjegjëse si dhe organizatat publike 
apo private të cilat punojnë me fëmijët në rrezik, për ofrimin e shërbimeve lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijës dhe 
përmirësimin e situatës së këtyre fëmijëve në qytetin e Shkodrës. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë identifikimin e fëmijëve në situatë rruge. 
- Synojmë uljen e numrit të fëmijëve në situatë rruge në bashkinë e Shkodrës. 
- Synojmë ofrimin e shërbimeve mbrojtëse dhe rehabilituese për fëmijët në situatë rruge.  
- Synojmë përmirësimin e situatës së fëmijëve dhe familjeve në vështirësi të theksuar social-ekonomike në bashkinë e 

Shkodrës. 
- Synojmë parandalimin e fenomenit “fëmijë në situatë rruge”. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 
 Hartimi i Planit lokat të Veprimit. 
 Bashkëpunim i ngushtë me institucionet/strukturat përgjegjëse. 
 Ngritja e grupeve të terrenit për identifikimin e fëmijëve. 
 Përgatija e një kalendari për grupet e terrenit, sipas njësive administrative të bashkisë Shkodër. 
 Menaxhimi i rasteve emergjente të fëmijëve në bashkëpunim me policinë, shërbimin social shtetëror, etj. 
 Organizim i punës të drejtpërdrejtë me fëmijët dhe familjen duke përfshirë këshillim dhe mbështetje. 
 Koordinimi dhe lehtësimi i GTM për të diskutuar për çdo fëmijë të konsideruar në rrezik. 
 Zhvillimi dhe shqyrtimi i planeve individuale të mbrojtjes dhe përkujdesjes. 
 Mbajtja dhe ofrimi i të dhënave për hartimin e raporteve mbi situatën e fëmjëve në territorin e bashkisë së Shkodrës.  
 Informimi dhe sensibilizimi i komunitetit.  
 Organizim i aktivitetit ndërgjegjësues në ditën ndërkombëtare kundër shfrytëzimit për punë të fëmijëve (12 qeshor), 

në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat. 
b) Rezultatet që prisni  

 Fëmijë në situatë rruge të identifikuar. 
 Numri i fëmijëve në situatë rruge i zvogëluar. 
 Shërbime mbrojtëse dhe rehabilituese për fëmijët në situatë rruge të ngritura dhe funksionale.  
 Kushtet e familjeve të fëmijëve në situatë rruge të përmirësuara. 
 Shërbime parandaluese mbi fenomenin “fëmijë në situatë rruge”. 

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

 
 
 
Fëmijët në situatë rruge 
Familjet në vështirësi social-ekonomike 
Institucionet publike 
Organizatat  
 
 
 
 
 
 

Bashkia  
Organizatat  
Institucionet publike 
Komuniteti 
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e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Shërbimi i transportit për fëmijët    36   

A.2 Përgatitja, dizenjimi dhe formatimi i fletëpalosjeve dhe 
materialeve informuese e ndërgjegjësuese   300   

                                 Shuma 336  336  

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve, Bashkia e Shkodrës 
Administratorët shoqërorë 
Kryetarët e njësive administrative 
Stafi i qendrave komunitare 
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Nr. 06 

Projekti: P10.F2.O2.A4.  
 
Ndihma ekonomike dhe PAK 
 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

 Në zbatim të legjislacionit në fuqi për ndihmën ekonomike, pagesën për personat me aftësi të kufizuar, ligjit nr. 9355, datë 
10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, VKM-së nr. 618, datë 07. 09. 2006, “Për përcaktimin e kritereve të 
dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”, Vendimit nr. 277 datë 18.6.1997 “Për 
përfitimet nga statusi i të verbërit”, bashkia e Shkodrës ka trajtuar të gjitha personat dhe familjet, përfitues të ndihmës sociale 
dhe pagesës së paaftësisë. 
Kështu, gjatë vitit 2015 nga Bashkia e Shkodrës u trajtuan 4626 familje me ndihmë ekonomike. Fondi total i kësaj ndihme ka 
qenë 17.833.671 lekë. Gjithashtu për vitin 2015, janë trajtuar 4475 persona me pagesën e paaftësisë me një fond total prej 
55.486.512 lekë.  
Për vitin 2016, Bashkia e Shkodrës ka në dispozicion një fond prej 167 milion lekësh nga fondet e deleguara nga Ministria e 
Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, për trajtimin e familjeve me ndihmë sociale dhe pagesë paaftësie.  

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë plotësimin e nevojave sociale dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat, familjet në nevojë dhe 
grupet vulnerabël të territorit të bashkisë së Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Aplikimet për përfitim të ndihmës ekonomike apo pagesës paaftësisë për çdo muaj, pranë bashkisë së Shkodrës. 
 Vlerësimi i aplikimeve 
 Shpallja e përfituesve të ndihmës sociale dhe pagesës paaftësisë 
 Përditësimi i listave të përfituesve të ndihmës ekonomike dhe pagesës paaftësisë për çdo muaj nga punonjësit e 

ndihmës ekonomike dhe administratorët shoqërorë. 

b) Rezultatet që prisni  

 Përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave dhe familjeve në vështirësi social, ekonomike. 
 Ndërjgjegjësimi i familjeve për punësim dhe bashkëpunim me institucionin e zyrës rajonale të punësimit dhe qendrën 

e formimit profesional, si një mundësi më e mirë për përmirësimin e kushteve ekonoike të personave dhe familjeve. 

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

Familjet në situatë esktreme varfërie 
Personat me aftësi ndryshe 
Familjet e personave me aftësi ndryshe 

 Bashkia  
Ministria e linjës 
Shërbimi Social Rajonal 
  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig transferte kapitale 

A.1 Fondi për ndihmën sociale dhe pagesën e paaftësisë   167 000  

 Shuma  167 000  167 000  

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
stafi i drejtorisë së shërbimit social, shëndetit publik dhe strehimit 
stafi i zyrës së ndihmës ekonomike 
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Nr. 07 
Projekti: P10.F2.O2.A5.  
Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve të dhunës 
në marrëdhëniet familjare. 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

Njësitë e qeverisjes vendore, si autoritete përgjegjëse në luftën kundër dhunës në familje, kanë detyrim ligjor ngritjen dhe 
funksionimin e sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje. (ligji nr. 9669 “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare, i ndryshuar dhe VKM nr. 334, datë 17. 02. 2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për 
referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit tij”). Në bashkinë e Shkodrës, ky 
mekanizëm nuk funksionon, pasi akoma nuk është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit midis institucioneve kryesore 
përgjegjëse në luftën kundër dhunës në familje. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë fuqizimin e partneritetit në drejtim të luftës kundër dhunës në marrëdhëniet familjare.  
- Synojmë përmirësimin e ndërhyrjes në mënyrë të koordinuar me ekipe ndër-disiplinare, për një trajtim sa më efektiv 

të rasteve të dhunës në familje. 
- Synojmë të përmirësojmë ofrimin e shërbimeve kundrejt viktimave të dhunës në familje. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Përgatitja e draft marrëveshjes midis institucioneve publike dhe organizatave, përgjegjëse për luftën kundër dhunës 
në familje. 

 Ndarja e draft marrëveshjes me secilin institucion/organizatë për diskutim të përgjegjësive tyre të përshkruara në 
marrëveshje. 

 Përgatitja e marrëveshjes për sistemin e referimit të rasteve të dhunës në familje 
 Organizimi i aktivitetit për nënshkrimin e marrëveshjes me pjesëmarrjen e secilit institucion/organizatë 
 Nëshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit dhunës në familje 

b) Rezultatet që prisni  
 Fuqizimi i sistemit të referimit të rasteve të dhunës në failje, në tëerritorin e bashkisë Shkodër.  
 Përmirësimi i ndërhyrjes së koordinuar në identifikimin, mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të dhunës në familje  
 Përmirësimi i shërbimeve që ofrohen në territorin e bashkisë Shkodër për viktimat e dhunës në familje 
 Ndërgjegjësim dhe sensibilizim i viktimave të dhunës në familje për denoncimin e dhunës të ushtruar ndaj tyre 
 Parandalim i fenomenit dhunë në familje 

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

Familjet, viktima të dhunës 
Komuniteti  
Institucionet publike 
OJF-të 
 

 Bashkia  
Policia, gjykata, përmbarimi, prokuroria, spitali, zyra e 
punës, drejtoria arsimore, drejtoria shëndetit public, 
shërbimi social rajonal, mjekësia ligjore,  
Organizatat  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 
Paga, sig operative kapitale 

A.1      

f) Periudha e zbatimit  
janar – dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit 
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Nr. 08 

Projekti: P10.F2.O2.A2.  
 
16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë 
gjinore; 25 nëntor – 10 dhjetor 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
Në bashkinë e Shkodrës, ekzistojnë një sërë problematikash, që shpesh zanafilla e tyre është nga mos informimi i komunitetit 
mbi të drejtat, mundësitë dhe shërbimet që ofrohen në territor. Për këtë është me rëndësi organizimi i aktiviteteve 
ndërgjegjësuese dhe parandaluese në ditë ndërkombëtare për informim, sensiblizim, orientim, e përfitim të shërbimeve të 
ofruara. 
Në kuadër të 16 ditëve ndërkombëtare kundër dhunës me bazë gjinore (25 nëntor – 10 dhjetor) bashkia e Shkodrës, si 
institucioni koordinues në mekanizmin e referimit rasteve të dhunës në familje, si çdo vit, në zbatim të ligjit nr. 9669, “Për masa 
ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, planifikon aktivitetet që do organizohen për fushatën kundër dhunës në familje. 
Aktivitetet e organizuara kanë në fokus sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e komunitetit mbi të drejtat e tyre, mbi mundësitë e 
shërbimet që ofrohen në territor dhe gjithashtu synojnë rritjen e numrit të denoncimeve të dhunës në familje dhe parandalimin e 
këtij fenomeni. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë organizimin e aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese, orientuese për komunitetin. 
- Synojmë rritjen e numrit të denoncimeve për rastet e dhunës në familje në territorin e bashkisë.  
- Synojmë bashkëpunim të ngushtë me organizatat dhe institucionet. 
- Synojmë përfshirjen dhe angazhimin e komunitetit në fushatën kundër dhunës në familje. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 
 Thirrja për bashkëpunim për organizatat, institucionet, median dhe komunitetin. 
 Organizim i takimit të tryezës konsultative për diskutimin dhe përcaktimin e kalendarit të aktiviteteve për 16 ditët e 

aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. 
 Krijimi i kalendarit të aktiviteteve. 
 Ndriçimi dhe dekorimi i ndërtesës së bashkisë me ngjyrën e fushatës për vitin 2016. 
 Krijimi i hapësirave reklamuese në zona të ndryshme të qytetit, për të përhapur mesazhin e fushatës. 
 Organizimi i marshimit  me biçikleta, përgjatë rrugëve kryesore të qytetit, në 25 nëntor, me pjesëmarrje masive të 

organizatave-institucioneve-komunitetit. 
 Organizim të takimeve ndërgjegjësuese e informuese me nxënësit e shkollave, studentët e universitetit të Shkodrës 

të cilët do kenë rol aktiv në këto takime. 
 Përgatitje të materialeve promocionale që do përdoren gjatë fushatës kundër dhunës me bazë gjinore. 

b) Rezultatet që prisni  

 Zhvillim i aktiviteteve gjatë gjithë ditëve të aktivizmit me pjesëmarrje aktive të komunitetit, institucioneve publike dhe 
organizatave. 

 Ndërgjegjësim i komunitetit.  
 Rritje e numrit të denoncimeve të rasteve të dhunës në familje. 
 Bashkëpunim i afërt bashki-institucione publike-organizata-komunitet 
 Rritje e numrit të përfituesve të shërbimeve që ofrohen në territor për rastet e dhunës në familje. 
 Përmirësim i situatës së viktimave të dhunës në familje në territorin e bashkisë Shkodër. 
 Parandalim të fenomenit dhunë në familje në territorin e bashkisë Shkodër. 

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

Komuniteti  
Institucionet publike 
OJF-të 
Bizneset private  
 

 Bashkia  
Institucionet publike 
OJF-të 
Bizneset private 
Komuniteti 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Ndriçimi i ndërtesës   100   

A.2 Materiale promocionale (kapele, stilolapsa, stikera, 
fletëpalosje, postera)   200   

                        Shuma 300  300  
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f) Periudha e zbatimit  
nëntor – dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit 
institucionet publike 
organizatat  
biznesi privat  
komuniteti 
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Nr. 09 
Projekti: P10.F2.O2.A3.  
 
Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
Në territorin e bashkisë së Shkodrës, ekziston një numër i madh familjesh në vështirësi të theksuara sociale e ekonomike. 
Situata në të cilën ndodhen këto familje vjen si shkak i ndikimit të një sërë faktorësh si; nveli i ulët arsimor, kulturor, ekonomik, 
etj. Për pasojë të faktorëve të lartpërmendur, këto familje shpesh herë kanë mungesë informacioni, nuk marrin interesim për 
shërbimet sociale që ofrohen në territor dhe jetojnë në kushte ekstreme varfërie. 

ii. Synimi i projektit  

- Ndërgjegjësimi i komunitetit nëpërmjet takimeve sensibilizuese dhe informuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për 
familjen, në zonat periferike të bashkisë së Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Planifikimi i takimeve në bashkëpunim me përfaqësues të institucioneve publike si: DSHP, Policia, Zyra e punës, 
QFP, SHSSH, etj. 

 Organizimi i takimeve në çdo zonë periferike të qytetit, në qendrat komunitare të bashkisë. 
 Përgatitje e posterave informues e ndërgjegjësues mbi shërbimet për familjen 
 Shpërndarja e posterave në qendrat komunitare  
 Pjesëmarrje dhe bashkëpunim me median vizive 

b) Rezultatet që prisni  

 Informimi i komunitetit 
 Ndërgjegjësimi i komunitetit 
 Rritje e numrit të përfituesve  
 Përmirësimi i cilësisë së jetës për familjet në vështirësi social - ekonomike 

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

Komuniteti  
Institucionet publike 
OJF-të 
 

 Bashkia  
Institucionet publike 
OJF-të 
Bizneset private  
Komuniteti  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 
Paga, sig operative kapitale 

A.1 Përgatitja, dizenjimi dhe botimi i posterave dhe borshurave 
informuese e ndërgjegjësuese   30   

 Shuma 30  30  

f) Periudha e zbatimit  
maj 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit 
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Nr. 10 

Projekti: P10.F2.O2.A4.  
 
Partneriteti me departamentin e psikologji-punës 
sociale dhe departamentin e infermierisë 
 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

 Vetëm në universitetin e Shkodrës për çdo vit diplomohen rreth 15 studentë përkatësisht në degën e psikologjisë, punës 
sociale, infermierisë dhe fizioterapisë. Njohuritë që studentët e diplomuar marrin janë të karakterik teorik dhe mungon shumë 
njohja me situatën reale në qytet dhe ushtrimi i praktikës profesionale në degën që ata studiojnë. 
Në bashkinë e Shkodrës, ekziston një numër i madh familjesh në vështirësi të theksuara social-ekonomike, dhe nganjëherë, si 
pasojë e vështirësive në të cilën ata ndodhen dhe si pasojë e nivelit të ulët kulturor e arsimor, nuk arrijnë të jenë përfitues të 
disa shërbimeve që ofrohen në territor, për këtë, planifikojmë përfshirjen e studentëve, në shërbim të komunitetit. 

ii. Synimi i projektit  

- Në partneritetit me departamentin e psikologji-punë sociale dhe departamentin e infermiri-fizioterapisë, synojmë të 
bashkërendojmë punën për mbulimin dhe ofrimin e shërbimeve sociale ndaj familjeve në nevojë. 

- Synojmë informimin për shërbimet në territor dhe përmirësimin e kushteve sociale të familjeve në nevojë, duke ofruar 
shërbimin në komunitet, në bashkëpunim me studentët. 

- Synohet kryerja e detyrimeve të praktikës mësimore të studentëve në mënyrë më efektive. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Thirrja për studentët 
 Pranimi i kërkesave nga studentët dhe universiteti 
 Përzgjedhja e studentëve 
 Përgatitje dhe trajnim i studentëve për punën që do zhvillojnë 
 Supervizim i studentëve në komunitet 
 Ndihmë për familjet në vështirësi social-ekonomike 

b) Rezultatet që prisni  

 Bashkëpunim i afërt bashki – universitet - student  
 Ofrim i shërbimeve në territor 
 Informim, orientim, këshillim për individët dhe familjet në vështirësi soc-ekonomike 
 Përmirësim i kushteve social-ekonomike të familjeve në nevojë 
 Zhvillim i aftësive praktike të studentëve të univeristetit të Shkodrës. 

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

Studentët 
Universiteti i Shkodrës 
Komuniteti 
Bashkia 

 Bashkia  
Universiteti i Shkodrës  
Studentët 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1      

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social dhe strehimit 
Departamenti i psikologji – punë sociale 
Departamenti i infermieri - fizioterapisë 
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Nr. 11 

Projekti: P10.F2.O3.A1.  
 
Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në qytetin 
e Shkodrës 
 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, 
PAN-të, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

 Në qytetin e Shkodrës, ndodhen e funksionojnё shumё organizata sociale që ofrojnë shërbim nё mbështetje tё grupeve 
sociale nё nevojë. Këto organizata ofrojnë shërbime për fëmijët, të rinjtë, gratë, të moshuarit, famijet në vështirësi social-
ekonomike, etj.  
Aktualisht nuk ka të dhëna statistikore mbi përfituesit e shërbimeve që ofrohen nga këto organizata, shërbimet që ata ofrojnë 
dhe përputhshmërinë e shërbimeve që marrin me nevojat që kanë.  
Për këtë mendohet krijimi dhe funksionimi i një tryeze konsultative me këto organizata për njohjen e shërbimeve që ofrohen në 
territor, për shpërndarjen e shërbimeve sipas nevojave specifike të familjeve, shmangien e mbivendosjeve në shërbime e 
përfitues dhe gjithashtu krijimi i ideve, projekteve inovative, që janë domosdoshmëri për përmirësimin e vazhdueshëm të 
situatës së familjeve në vështirësi social-ekonomike në qytetin e Shkodrës. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë krijimin e një tryeze konsultative me pjesëmarrjen e shoqërisë civile. 
- Synojmë të njohim dhe shpërndajmë informacionin mbi shërbimet sociale që ofrohen në territor. 
- Synojmë konsolidimin e tryezës konsultative midis OJF-ve që veprojnë në qytetin e Shkodrës. 
- Synojmë të përmirësojmë situatën e familjeve në vështirësi soc-ek të qytetit të Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Përgatitja e një liste të të gjitha OJF-ve që veprojnë në sektorin e shërbimeve sociale në territorin e bashkisë. 
 Organizimi i takimit me të gjithë aktorët.  
 Ndarja e roleve, përgjegjësive dhe detyrave për secilin anëtar të tryezës konsultative. 
 Takime periodike të tryezës. 
 Propozime të reja për ofrimin e shërbimeve sociale sipas nevojave të territorit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Bashkëpunim i afërt dhe partneritet bashki-OJF; OJF-OJF 
 Shpërndarje më e mirë e shërbimeve në territor 
 Informacion mbi projektet dhe shërbimet që zbatohen në qytet 
 Përmirësim i situatës së familjeve në nevojë në qytetin e Shkodrës 

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

Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat  

 Bashkia  
Organizatat  
Institucionet publike 
Komuniteti 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1      

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social, shëndetit publik dhe 
strehimit 
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Nr. 12 

Projekti: P10.F2.O3.A2 
 
Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës 
ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve, 20 nëntori. 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
Në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve do organizohen aktivitete për ndërgjegjësimin e 
komunitetit mbi të drejtat e tyre dhe mundësitë dhe shërbimet që ofrohen në territor. 20 Nëntori, e themeluar nga Kombet e 
Bashkuara në vitin 1954, Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve synon  të promovojë mirëqenien e fëmijëve. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë organizimin e aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese, orientuese për komunitetin dhe rritjen e numrit të 
përfituesve të shërbimeve që ofrohen në territorin e bashkisë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Organizim aktiviteti sensibilizues 
 Bashkëpunim me institucionet publike, OJF-të, bizneset private dhe komunitetin 

b) Rezultatet që prisni  

 Zhvillimi i aktivitetit  
 Bashkëpunim i ngushtë me institucionet dhe organizatat dhe komunitetin. 
 Ndikim në parandalimin e fenomeneve sociale (dhuna në familje, shfrytëzimi, neglizhimi, abuzimi i fëmijëve) 

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

Komuniteti  
Institucionet publike 
OJF-të 
Bizneset private  
ASHMDF 

 Njësia e mbrotjes së fëmijëve 
Institucionet publike 
OJF-të 
ASHMDF 
Bizneset private 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Refreshments për pjesëmarrësit i përgatitur nga kateringu i 
organizatave   50  

 Shuma 50  50  

f) Periudha e zbatimit  
Tetor - Nëntor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit 
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Nr. 13 
Projekti: P10.F2.O3.A3 
 
“Shkodra n’fest” 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

 “Shkodra n’fest”, është një aktivitet social-kulturor, i organizuar në bashkëpunim me organizatat dhe bizneset, me rastin e 
festave të fundvitit. Ky aktivitet do organizohet përgjatë muajit të festave, në qendrën e qytetit të Shkodrës, me qëllim 
promovimin dhe zhvillimin e jetës social-kulturore në qytetin e Shkodrës. 
Një aktivitet i tillë është organizuar për herë të parë për festat e fund vitit 2015. Duke qenë se ky aktivitet ka patur impakt pozitiv 
në komunitet, mendohet të kthehet në traditë për festimin e festave të fundvitit, me qëllim sensibilizimin e komunitetit dhe 
gjallërimin e jetës social-kulturore nëpërmjet aktiviteteve kulturore, aktiviteteve sociale, duke përfshirë të gjithë komunitetin e 
Shkodrës. 
Aktiviteti Shkodra n’fest ka veçantësinë e tij, sepse përveç pjesës argëtuese dhe kulturore ka të përfshirë edhe pjesën sociale, 
informimin, ndërgjegjësimin e komunitetit për shërbimet sociale që ofrohen në territorin e bashkisë, përgjatë gjithë vitit.  

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë të ndërgjegjësojmë dhe informojmë komunitetin mbi shërbimet sociale që ofrohen në territor dhe rëndësinë 
e përfshirjes tyre, në shërbimet që ofrohen, si përfitues direkt apo indirekt, por edhe si kontribues në përmirësimin e 
cilësisë së shërbimeve sociale. 

- Zhvillimi i jetës social-kulturore në Shkodër dhe krijimi i atmosferës festive në qytet, për të gjithë komunitetin. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Panairi i OJF-ve 
 Aktivitet në kuadër të ditës kombëtare të rinisë 
 Aktivitete kulturore (koncert nga/për fëmijë, koncert me grupe të ndryshme muzikore) 
 Aktivitete social-kulturore në bashkëpunim me organizatat që veprojnë në qytetin e Shkodrës me pjesëmarrje të 

animatorëve socialë 
 Aktivitete ndërgjegjësuese 

b) Rezultatet që prisni  
 Ndërgjegjësim i komunitetit.  
 Zhvillimi dhe promovimi i të rinjve, vullnetarizmit, gjithpërfshirjes në aktivitetet që organizohen në territorin e bashkisë 

së Shkodrës. 
 Përmirësimi i jetës social-kulturore të komunitetit.  

 

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

Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat  
 

 Bashkia  
Organizatat  
Komuniteti 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Honorare   300   

 Shuma 300  300  

f) Periudha e zbatimit  
nëntor - dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e shërbimit social, shëndetit publik dhe strehimit 
Drejtoria e kulturës 
Organizatat  
Drejtoria e financës 
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Nr. 14 
Projekti: P10.F2.O3.A4. 
 
Dita ndërkombëtare e të moshuarve 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
Në qytetin e Shkodrës trajtohen me pension pleqërie 17.952 të moshuar. Nuk ka të dhëna mbi numrin e saktë të të moshuarve 
që jetojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës. Një pjesë e madhe e kësaj kategorie jetojnë në shtëpi, vetëm, shpesh pa 
përkujdesje të veçantë dhe në varfëri e në kushte shumë të papërshtatshme. 
Gjithashtu, në qytetin e Shkodrës, veprojnë shumë organizata që ofrojnë shërbime sociale për kategoritë në nevojë, por janë të 
fokusuar në grupmoshën foshnjëri-moshë e mesme, duke lënë kështu, jashtë shërbimeve tyre, moshën e tretë.  
Të ndodhur para kësaj situate, mendojmë që të fillojmë të organizojmë aktivitete sensibilizuese në kuadër të ditës 
ndërkombëtare të të moshuarve. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë organizim dhe zhvillim të aktivitete sensibilizuese, në kuadër të ditës ndërkombëtare të të moshuarve, duke 
bashkëpunuar me të gjitha institucionet publike dhe organizatat që veprojnë në qytetin e Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Thirrje për bashkëpunim institucioneve publike dhe organizatave. 
 Organizim i aktivitetit të përbashkët me temë “promovimi i ndërgjegjësimit të komunitetit për ditën ndërkombëtare të 

të moshuarve” 
 Propozimi i mënyrave për përfshirje aktive të të moshuarve në shoqëri. 
 Trajtimi i temave të ndryshme si: plakja e popullsisë dhe ofrimi i kujdesit shëndetsor për personat e kësaj moshe. 
 Përfshirja e vullnetarëve në ndihmë të moshës së tretë. 
 Kujdesi social ndaj moshës së tretë. 
 Diskutimi i mundësive për ofrim të shërbimeve në shtëpi, për të moshuarit që jetojnë vetëm. 

b) Rezultatet që prisni  

 Aktivitet gjithëpërfshirës, për nga diversiteti i institucioneve, organizatave pjesëmarrëse dhe komunitetit. 
 Sensiblizim i komunitetit dhe institucioneve.  
 Përmirësim i cilësisë së jetës për të moshuarit e bashkisë së Shkodrës. 

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

Komuniteti  
Institucionet publike 
OJF-të 
 

 Bashkia  
Institucionet publike 
OJF-të 
Bizneset private  
Komuniteti  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, sig operative kapitale 

A.1      

f) Periudha e zbatimit  
shtator - tetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit. 
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Nr. 15 
Projekti:P10.F2.O3.A5. 
Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të “1 Dhjetorit”, 
ditës Botërore kundër Hiv Aids. 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
Në qytetin e Shkodrës për vitin 2015 numri i të infektuarve me Hiv Aids është 40. 
Një tregues jo i vogël, që tregon se duhet një impenjim serioz nga insitucionet dhe organizatat për të informuar sa më shumë 
komunitetin për rrezikun e përhapjes së kësaj sëmundje.  

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë informimin dhe përfshirjen e komunitetit në luftën kundër Hiv Aids. 
- Synojmë organizimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese/sensibilizuese për/me komunitetin. 
- Synojmë organizimin e marshimit në qendër të qytetit me mesazhe për luftën kundër Hiv Aids-it me përfshirjen e dhe 

pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave të qytetit. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Organizim i një takimi informues me rrjetin e partneritetit lokal kundër Hiv- it në Shkodër. 
 Marshim sensibilizues nga studentët/ nxënës të shkollave të qytetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Informim dhe ndërgjegjsim i qytetarëve mbi rreziqet e Hiv-it dhe për parandalimin e kësaj sëmundje. 
 Zgjerim dhe forcim i rrjetit “Partneritet lokal kundër Hiv- it” në Shkodër. 

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

Komuniteti  
Rrjeti parneritetet lokale kundër Hiv-it 
DSHP 

 Bashkia  
Rrjeti parneritetet lokale kundër Hiv-it  
DSHP 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1      

f) Periudha e zbatimit  
Nëntor - Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit 
Rrjeti parneritetet lokale kundër Hiv-it  
DSHP 
DAR 
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Nr. 16 

Projekti: P10.F2.O3.A6. 
Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës 
ndërkombëtare për Personat me Aftësi 
Ndryshe, më 3 Dhjetor. 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
Në kuadër të “3 Dhjetorit” ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe do organizohen aktivitete për ndërgjegjësimin e 
institucioneve publike, organizatave, donatorëve, por edhe të përfituesve për t’u bërë pjesë dhe për t’u përfshirë në proçesin e 
integrimit të personave me AN në jetën, sociale, ekonomike e kulturore që zhvillohen në territorin e bashkisë së Shkodrës. 
Në territorin e bashkisë së Shkodrës PAN ndihen të përjashtuar jo vetëm për shkak të aftësive tyre ndryshe, por edhe për 
shkak të barrierave fizike që ekzistojnë në insitucionet publike dhe private. 
Për këtë është me rëndësi organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese, sensibilizuese për PAN-të për t’i dhënë mundësinë këtij 
target grupi të shfaqin aftësitë e tyre në prezantimin e punimeve të realizuara nga vetë ata, në mënyrë që komuniteti t’i 
vlerësojë dhe t’i konsiderojë si pjesë e rëndësishme e shoqërisë. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë ndërgjegjësimin e komunitetit, institucioneve publike dhe organizatave por edhe të përfituesve për t’u bërë 
pjesë dhe për t’u përfshirë në proçesin e integrimit të personave me aftësi ndryshe në jetën, sociale, ekonomike e 
kulturore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Panair me punime nga vetë PAN, në hollin e bashkisë së Shkodrës. 
 Performacë e Bandës muzikore të PAN 
 Organizim i aktivitetit social – kulturor nga fëmijët e qendrës kulturore/nxënësit e shkollave 

 
b) Rezultatet që prisni  

 Ndërgjegjësimi i komunitetit, institucioneve dhe organizatave 
 Zhvillimi i aktivitetit social – kulturor me pjesëmarrjen e PAN-ve dhe fëmijëve të qendrës kulturore dhe nxënësve të 

shkollave. 

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

Personat me aftësi ndryshe 
Komuniteti  
Institucionet publike 
OJF-të 
 

 Bashkia  
Institucionet publike 
OJF-të 
Bizneset private 
Komuniteti 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Aktivitet sensibilizues (refreshments) 100  100  

f) Periudha e zbatimit  
Nëntor – Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit 
Stafi i Qendrës së Zhvillimit 
Organizatat 
Qendra kulturore e Fëmijëve 
DAR 
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Nr. 17 
Projekti: P10.F2.O3.A7. 
 
Dita ndërkombëtare kundër homofobisë 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

 Komuniteti LGBT, në qytetin e Shkodrës, është ndër komunitetet e diskriminuar. 
Duke qenë se në politikat sociale të bashkisë së Shkodrës, është gjithpërfshirja, krijimi i mundësive të barabarta dhe 
mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, orientimit seksual, etj. mendojmë të organizojmë aktivitete 
ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese, në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë, më 17 maj. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë koordinimin dhe zhvillimin e aktiviteteve për sensibilizimin, parandalimin dhe luftën kundër fenomenit të 
homofobisë. 

- Synojmë ndërgjegjësimin e komunitetit nëpërmjet organizimit të aktiviteteve në territorin e bashkisë Shkodër. 
- Synojmë të ndikojmë në ndryshimin e mentalitetit të komunitetit, mbi çështjet LGBTI.  
- Synojmë mbrojtjen nga diskriminimi për komunitetin LGBTI në partneritet me organizatat, Komisionerin për mbrojtje 

nga diskriminimi, institucionet publike etj. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Krijimi i bashkëpunimit me institucionet publike dhe organizatat për organizim dhe zhvillim të aktiviteteve. 
 Takime ndërgjegjësuese në shkollat e mesme të qytetit. 
 Ekspozitë me fotografi/piktura kundër homofobisë. 
 Trajnim mbi çështjet LGBTI 

b) Rezultatet që prisni  

 Ndërgjegjësim i mbarë komunitetit mbi të drejtat e komunitetit LGBTI 
 Ndikim në zvogëlimin e paragjykimeve dhe stereotipeve mbi kom LGBTI 
 Pjesëmarrje të gjerë në mbrojtje të të drejtave të njeriut dhe krijimi i një rrjeti mbështetjeje për lëvizjen LGBTI 

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

Komuniteti  
Institucionet publike 
OJF-të 
 

 Bashkia  
Institucionet publike 
OJF-të 
Bizneset private  
Komuniteti  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1      

f) Periudha e zbatimit  
maj 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit 
organizatat  
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Nr. 18 
Projekti: P10.F2.O3.A8. 
 
Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

Në qytetin e Shkodrës, dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi është një ditë feste, ku të gjitha gratë planifikojnë aktivitete me 
ambjetin e tyre familjar, shoqëror, staf pune, etj. Organizimet në këtë ditë janë dreka apo darka festive, udhëtime turistike, etj.  
Por 8 marsi, nuk është një ditë e tillë, nuk është një ditë feste.  
8 marsi, është dita ndërkombëtare e gruas, e në çdo vend të botës, gratë, organizojnë protesta, dhe aktivitete me karakter 
ndërgjegjësimi dhe sensiblizimi për të drejtat e njeriut, për barazinë gjinore, etj. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë të ndërgjegjësojmë komunitetin e Shkodrës, në ditën ndërkombëtare të gruas. 
- Synojmë të ndikojmë në traditën e krijuar në qytet, mbi 8 marsin, nuk është një ditë feste, por është një ditë 

ndërkombëtare ku lobohet fuqishëm për të drejtat e gruas dhe jo vetëm. 
- Synojmë përfshirjen e meshkujve (të rinj, intelektualë) në aktivitetet e kësaj dite. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Mbledhja e tryezës konsultative pqr të diskutuar mbi organizimin e aktiviteteve në ditën ndërkombëtare të gruas” 
 Protestë paqësore me sloganin “8 marsi, ditë proteste, jo feste” 
 Organizim i një aktiviteti me pjesëmarrje të barabartë gjinore, për të diskutuar mbi të drejtat njerëzore, barazinë, 

situatën sociale në bashkinë e Shkodrës, etj. 
 Përgatitja dhe transmetimi i një spoti televiziv me mesazhe sensibilizuese 
 Përgatitja dhe shpërndarja e kartolinave Mania Card, për ndërgjegjësimin e mbarë komunitetit, në ditën 

ndërkombëtare të gruas 
 Përkthimi dhe përshtatja në shqip e këngës “One Ëoman”, e realizuar në vitin 2013, me pjesëmarrje të 25 artistëve 

nga 20 vende të botës, në kuadër të sensibilizimit ndërkombëtar për të drejtat e grave dhe barazinë gjinore.  

b) Rezultatet që prisni  

 Sensibilizimi i komunitetit  
 Pjesëmarrje aktive e komunitetit (meshkuj dhe femra) në aktivitete ndërgjegjësuese. 

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

Komuniteti  
Institucionet  
Organizatat 
Muzikantët e bashkisë së Shkodrës  

 Bashkia  
Organizatat  
Institucionet  
Komuniteti  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Materiale promocionale (baner, kartolinat mania card, etj   100   

A.2 Spoti televiziv   3   

A.3 Përgatitja e këngës në shqip   50   

 Shuma 153  153  

f) Periudha e zbatimit  
shkurt – mars 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social, strehimit dhe shëndetit publik 
Stafi i drejtorisë së kulturës 
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Nr. 19 
Projekti: P10.F2.O3.A9 
 
Bashkëpunimi me Save the Children 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i shërbimeve 
sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të 
moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata ( Shpego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
Në zbatim të VKM 89 datë 26. 01 2012 në Bashkinë Shkodër është i ngritur dhe funksionon komisioni multidisiplinar i 
kujdestarisë, i cili shqyrton kërkesat e familjeve kujdestare dhe vendos caktimin e fëmijës pa kujdes prindëror në familje 
kujdestare. 
Qëllimi i këtij shërbimi është zgjerimi i formave alternative në strukturat rezidenciale për fëmijët drejt deinsitucionalizimit të 
shërbimeve të përkujdesjes. Sistemimi i fëmijëve në familjen kujdestare organizohet dhe mbikqyret nga Bashkia nëpërmjet 
komisionit multidisiplinar të kujdestarisë.  
Sigurimi i mbrojtjes shoqërore për fëmijët pa kujdes prindëror dhe i të drejtave të tyre janë sfida për Bashkinë e Shkodrës, por 
edhe për shoqërinë civile, duke kërkuar një vëmendje më të veçantë për këtë target grup. 
Gjithashtu dhe numri në rritje i fëmijëve që punojnë ose lypin, i fëmijëve që janë braktisur ose janë lënë përkohësisht nën 
kujdesin e të afërmve, nevojitet të trajtohet si një problem serioz si nga Bashkia ashtu dhe shoqëria civile. 

ii. Synimi i projektit  
- Synojmë rregullimin e marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Save the Children për zbatimin e 

programit të bashkëpunimit në mbështetje të të drejtave të fëmijëve për mbijetesë, mbrojte e zhvillim. 
- Synojmë krijimin e mundësive dhe zbatimin e të drejtës themelore të fëmijëve për të jetuar e rritur në një ambjent të 

përshtatshëm familjar, qoftë kjo familja biologjike apo familja kujdestare. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Nënshkrimi i një marrëveshje bashkëpunimi midis bashkisë së Shkodrës dhe Save the Children me qëllim rregullimin 
e marrëdhënieve institucionale dhe zbatimin e programit të bashkëpunimit. 

 Ngritja e kapaciteteve të profesionistëve për vlerësimin e nevojave të grupeve në nevojë dhe ndërtimin e planeve të 
ndërhyrjes. 

 Ndërtimi i mekanizmave monitorues të cilësisë së shërbimeve duke ngritur kapacitetet e tyre në matjen e 
indikatorëve të cilësisë. 

 Krijimi i një bazë të dhënash, me qëllim raportimin periodik të gjithë përfituesve të shërbimeve sociale në territorin e 
bashkisë së Shkodrës. 

 Krijimi i një bazë të dhënash në nivel bashkie për të gjithë ofruesit e shërbimeve, tipologjisë së shërbimeve, 
kapaciteteve të tyre dhe grupeve të përfituesve. 

 Hartimi i standarteve të shërbimit për fëmijët në situatë rruge, nga një grup multidisiplinar me përfaqësues të 
bashkisë së Shkodrës, Save the Children dhe institucioneve e organizatave që veprojnë në qytetin e Shkodrës. 

 Organizim të fushatave të ndërgjegjësimit dhe komunikimi me publikun e gjerë për promovimin e shërbimit të 
kujdestarisë dhe kulturës së solidaritetit ndaj fëmijëve dhe familjeve në nevojë si dhe fëmijëve në kujdes rezidencial. 

 Krijimi i programeve mbështetëse për familjet biologjike me synim parandalimin e braktisjes dhe rikthimin e fëmijëve, 
nga kujdesi rezidencial pranë familjeve të tyre. 

 Mbështetje teknike dhe financiare e specialistëve të Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Specialistin për De-
institucionalizimin dhe Kujdesin Alternativ në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në rrezik që janë identifikuar apo 
referuar dhe ndjekjes së planit të ndërhyrjes. 

 Identifikimi i familjeve të mundshme kujdestare. 
 Krijimi i regjistrit të kujdestarisë në Bashkinë e Shkodrës për familjet kujdestare. 
 Trajnime mbi zbatimin e programeve të ngritjes së kapaciteteve të prindërimit pozitiv si me prindër të familjeve në 

situatë krize ashtu dhe me prindër të mundshëm kujdestarë. 
 Menaxhimi i rasteve emergjente të fëmijëve në bashkëpunim me policinë, shërbimin social shtetëror, etj. 

b) Rezultatet që prisni  
 Punonjës socialë për vlerësimin e nevojave të grupeve në nevojë dhe në ndërtimin e planeve të ndërhyrjes, të 

trajnuar. 
 Ofrim i shërbimeve sociale cilësore për kategoritë në nevojë. 
 Të dhëna statistikore për përfituesit e shërbimeve sociale në territorin e bashkisë së Shkodrës. 
 Hartëzimi i shërbimeve sociale. 
 Shërbime të përkujdesjes alternative sipas standarteve të përcaktuara në ligj. 
 Realizim i aktiviteteve sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese me publikun e gjerë për promovimin e shërbimit të 

kujdestarisë dhe kulturës së solidaritetit ndaj fëmijëve dhe familjeve në nevojë si dhe fëmijëve në kujdes rezidencial. 
 Ulje e numrit të fëmijëve në insitucionet rezidenciale. 
 Ulje e numrit të fëmijëve në situatë rruge. 
 Familje të mundshme kujdestare të identifikuara. 
 Familje kujdestare të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
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Fëmijët pa kujdes prindëror 
Familjet kujdestare 
Familjet në vështirësi social-ekonomike 
Institucionet publike 
Organizatat  
Familjet dhe fëmijët në situatë rruge 

Bashkia  
Organizatat  
Institucionet publike 
Komuniteti  
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

          

 
Operativ
e 

Paga 
 
 

Sigurim
e 

Operativ
e           

 Kapitale        
Burimi i 
financimit: 

Transfer
ta Tarifat Donato

r Tjera 

 Shuma           000/lek         

f) Periudha e zbatimit  
 
janar - dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social, strehimit dhe shëndetit publik 
Save the children 
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Nr. 20 

Projekti: P10.F2.O3.A10 
 
Bashkëpunimi me Fondacionin 
“Shpresë për botën”, Shtëpinë e 
foshnjës dhe Shtëpinë e Fëmijës 
Shkollor”. 
 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për 
shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata ( Shpego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Shtëpia e foshnjes ofron shërbim rezidencial për foshnjet dhe fëmijët e braktisur, jetimë biologjik ose social. Gjithashtu ofron 
shërbim ditor për foshnjet e fëmijët në nevojë. Shërbimet e ofruara janë nga më të ndryshmet duke filluar nga trajtimi mjekësor, 
psikosocial për foshnjet, këshillim për nënat, etj. 
Kapaciteti i këtij institucioni është 35 dhe aktualisht numri i fëmijëve që marrin shërbim në këtë institucion është 11. 
Ndërsa “Shtëpia e fëmijës Shkollor” ofron shërbim rezidencial për fëmijët e moshës 6 -18 vjeç. Kategoritë e fëmijëve janë 
kryesisht fëmijë të braktisur, fëmijë që vijnë nga familje të varfra dhe jetimë biologjik. Fëmijët marrin shërbime të tilla siç janë: 
mirërritja dhe edukimi, shërbimi psikosocial, mjekësor, integrimi në komunitet, rikthim pranë familjeve biologjike, ndjekje të 
rasteve pas daljes nga insitucioni, veprimtari te tjera edukuese dhe argëtuese. 
Kapaciteti i shtëpisë së fëmijës është 70 dhe aktualisht numri i fëmijëve që marrin shërbim në këtë institucion është 35. 
Për ofrimin sa më të mirë të shërbimeve ndaj fëmijëve dhe krijimin e një atmosfere sa më të këndshme dhe sa më të 
përshtatshme për çdo grup-moshë që jeton në secilin institucion të përkujdesit rezidencial, me mbështetjen e fondacionit 
“Shpresë për botën”, mendohet të organizohen festimet e festave zyrtare, festimet e ditëlindjeve të secilit fëmijë dhe gjithashtu 
t’i plotësohen nevojat specifike të fëmijëve. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë institucionalizimin e bashkëpunimit midis bashkisë së Shkodrës dhe fondacionit “Shpresë për botën”. 
- Synojmë krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për foshnjet dhe fëmijët që janë të sistemuar në institucionet e 

përkujdesit rezidencial. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Organizime për kremtimin e festave ndër vjetore në Shtëpitë e fëmijëve. 
 Mbështetje me transport për realizimin e takimeve të fëmijëve me familjet biologjike me qëllim përmirësimin dhe 

forcimin e marrëdhënies prind-fëmijë. 
 Furnizim me veshmbathje sipas nevojave të fëmijëve të Shtëpisë së Fëmijës Shkollore/ furnizim me pampers sipas 

nevojave  që ka Shtëpia e Foshnjes,  në mënyrë që të ndihmohet në përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ofruar 
për mirërrritjen e fëmijëve të këtyre institucioneve. 

 Organizimi i festave të ditëlindjeve të fëmijëve në dy institucionet dhe blerja e dhuratave të ndryshme për ta.  
 Organizimi i aktiviteteve të ndryshme me fëmijët e Institucioneve. 
 Rikostruksion i ambjenteve të Shtëpisë së Foshnjës/ Shtëpisë së fëmijës Shkollore. 
 Mbështetje për nevoja emergjente për Shtëpinë e fëmijës.  
 Hartimi i projekteve të veçanta që mund të paraqiten nga Shtëpia e Fëmijës ose projekte që mund të paraqiten nga 

vetë fondacioni për Shtëpinë e fëmijës. 
b) Rezultatet që prisni  

 Përmirësimi i shërbimit të përkujdesjes, mirërritjes dhe edukimit të fëmijëve të Shtëpisë së Foshnjes dhe Shtëpisë se 
Fëmijës Shkollor, Shkodër. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
Insitucioni Shtëpia e Foshnjes 
Insitucioni Shtëpia e fëmijës Shkollor 
Bashkia 
Fëmijët e sistemuar në insitucionet e përkujdesit 
Familjet e fëmijëve të sistemuar në institucione 

 Fondacioni “Shpresë për botën” 
Bashkia e Shkodrës 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Burimi i financimit: Transferta Tarifat Donator Tjera 

 000/lekë         

f) Periudha e zbatimit  
 
janar - dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit publik 
Fondacioni “Shpresë për botën” 
Stafi i Shtëpisë se Foshnjes 
Stafi i Shtëpisë së Fëmijës Shkollor 
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Nr. 21 
Projekti: P10.F2.O4.A1 
 
“Lojra Popullore Fest, edicioni 9-të” 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i shërbimeve 
sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të 
moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
“Lojra Popullore Fest” është një aktivitet dy ditor me karakter social-kulturor për të rinjtë. Është viti i nëntë që realizohet ky 
aktivitet, i cili tashmë mund të themi se është bërë traditë për qytetin e Shkodrës. Këtë vit do ketë pjesëmarrje edhe më të 
madhe, për shkak të shtrirjes territoriale të bashkisë së re të Shkodrës. Ky aktivitet do realizohet në amfiteatrin natyror Ana e 
Malit, Oblikë. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë përfshirjen e të gjithë njësive administrative të bashkisë së Shkodrës, nëpërmjet përfaqësimit nga të rinjtë e 
këtyre njësive. 

- Aktiviteti synon të pasurojë jetën social kulturore të të rinjve dhe t’i njohë ata me traditat tona kombëtare me anë të 
performimeve të këngëve, valleve dhe lojrave popullore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Përcaktimi i kritereve pjesëmarrëse në këtë aktivitet 
 Përzgjedhja e trupave kandidate për pjesëmarrje 
 Ngritja e bashkëpunimit me trupat e përzgjedhura 
 Përgatitja e ambjentit ku do zhvillohet aktiviteti: skena, sigurimi i nevojave bazë. 
 Zhvillimi i aktivitetit 

b) Rezultatet që prisni  

 Gjithëpërfshirje dhe promovim i të rinjve  
 Promovimi i vlerave dhe traditave kulturore të njësive administrative të bashkisë së Shkodrës. 

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

Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat  

 Bashkia  
Organizatat  
Komuniteti  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Honorare për trupat pjesëmarrëse (10x5) 50.0  50  

A.2 Transport 30.0  30  

A.3 Juria (4x5) 20.0  20  

A.4 Kryetar jurie 7.0  7  

A.5 2 konferencierë (2x1) 20.0  20  

A.6 Skenografi 50.0  50  

A.7 Diploma 5.0  5  

A.8 Të tjera  27.3  27.3  

 Shuma 209.3  209.3  

f) Periudha e zbatimit  
Prill 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social,shëndetit publik dhe strehimit 
Stafi i organizatës The Door 
Drejtoria e financës 
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Nr. 22 

Projekti: P10.F2.O4,A2. 
 
 
Qendër multidisiplinare socio - mjekësore 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
Në territorin e bashkisë së Shkodrës ofrohen një sërë shërbimesh për komunitetin rom dhe egjiptian, si një ndër komunitetet 
me problematika të shumta. Këto shërbime ofrohen nga institucionet publike dhe organizatat. Vendodhja e të gjitha 
institucioneve dhe organizatave, është larg këtij komuniteti dhe shumë shpesh ky komunitet nuk përfiton nga të gjitha shërbimet 
e ofruara në territor. 
Në kuadër të përmirësimit të ofrimit të shërbimeve, projekti ”Qendër multidisiplinare sociale – mjekësore për komunitetin rom 
dhe egjiptian”, do ndërtohet, do funksionojë dhe do ofrojë shërbimet, brenda komunitetit rom dhe egjiptian, me qëllimin kryesor, 
ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe rritjen e numrit të përfituesve. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë integrimin e komuntetit rom dhe egjiptian dhe fëmijëve të këtij komuniteti, si një kategori në vështirësi 
social-ekonomike. 

- Synojmë sigurimin e shërbimit shëndetsor bazë për fëmijët rom dhe egjiptian. 
- Synojmë përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit rom dhe egjiptian. 
- Synojmë krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për ofrimin e shërbimeve për këtë komunitet dhe ofrim të hapësirave 

për socializim dhe zhvillim aktivitetesh të ndryshme. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Shërbime edukuese mjekësore dhe shëndetsore 
 Qendër ditore për fëmijët e komunitetit rom dhe egjiptian 
 Aktivitete edukuese si: aktivitete letrare, krijuese, lojra dhe sporte të ndryshëm, etj. 
 Këshillim juridik 
 Kurse kundër analfabetizmit 

b) Rezultatet që prisni  

 Integrimi i komunitetit rom dhe egjiptian 
 Ofrim të shërbimeve shëndetsore bazë për komunitetin rom dhe egjiptian. 
 Ulja e numri të fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve analfabetë, në këtë komunitet. 
 Krijimi i hapësirave të përshtatshme për shërbime dhe aktivitete të ndryshme. 
 Përmirësimi i cilësisë së jetës për komunitetin rom dhe egjiptian. 

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

Komuniteti rom dhe egjiptian Bashkia   
Organizata Malteser 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1      

 Shuma     

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe strehimit 
Stafi i organizatës Malteser 
Stafi i drejtorisë së urbanistikës 
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Nr. 23 

Projekti:P10.F2.O4.A3. 
 
Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe 
egjiptian 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

Komuniteti rom dhe egjiptian, është ndër grupet më të varfra, më të margjinalizuara dhe më të përjashtuara që jetojnë në të 
gjithë Shqipërinë, përfshi edhe në qytetin e Shkodrës. 
Romët dhe egjiptianët përballen me pengesa direkte dhe indirekte në qasjen në shërbimet sociale, shëndetësore, publike, etj. 
Studimet tregojnë se niveli i varfërisë të këtij komuniteti, është dy herë më i lartë sa shumica e popullsisë së vetë komunitetit. 
Frekuentimi i ulët i shkollës dhe braktisjes shumë herët, pa përfunduar arsimin e detyruar, janë rezultat i nivelit të ulët arsimor, 
dhe më konkretisht analfabetizmit dhe për pasojë edhe nivelit të ulët ekonomik të këtij komuniteti. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë të promovojmë fuqizimin ekonomik dhe social të komunitetit rom dhe egjiptian nëpërmjet standartizimit të 
një qasje të re inovative dhe të integruar në niveli politik dhe programimi dhe të ofrojë modele të integruara të 
përfshirjes sociale në nivel vendor. 

- Synojmë të përmirësojmë aksesin në shërbime dhe respektimin e të drejtave njerëzore për komunitetet vulnerabël si 
edhe komuniteti rom dhe egjiptian. 

- Synojmë të kontribuojmë në fuqizimin ekonomik dhe social të komunitetit rom dhe egjiptian. 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Krijimi i modeleve të reja dhe iniciativave për rritjen e mundësive për punësim të komunitetit rom dhe egjiptian. 
 Krijimi i lehtësirave për bashkëpunim (horizontal, vertikal) ndërmjet institucioneve publike, organizatave, etj. 
 Fuqizim/ngritje të kapaciteteve. 
 Krijimin e mekanizmave mbështetëse për personat që jetojnë në kushte ekstreme varfërie. 

 
b) Rezultatet që prisni  

 Integrimi i komunitetit rom dhe egjiptian 
 Fuizimi socio-ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian. 
 Krijimi i aksesit në shërbime për komunitetit rom dhe egjiptian. 
 Përmirësimi i cilësisë së jetës për komunitetin rom dhe egjiptian. 

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

Komuniteti rom dhe egjiptian 
 

UNDP  
Bashkia   

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1      

 Shuma     

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe strehimit 
Stafi i UNDP-së 
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Nr. 24 

Projekti: P10.F3.O1.A1. 
 
Ngritja dhe vendosja nё funksion e 5 
Qendrave Sociale Komunitare “Pёr 
Familjen” 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
Funksioni:  P10.F3. Ndërtimin dhe administrimin e 
qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale lokale. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
Në bashki mungojnë qendra sociale komunitare që ofrojnë shërbime sociale si këshillim, informim, orientim, etj. Familjet në 
nevojë, personat në vështirësi social-ekonomike nuk kanë shërbimet e nevojshme sociale, pranë komuniteteve ku ata jetojnë. 
Shërbimet komunitare mungojnë jo vetëm në lagjet kryesore apo qendrat e qytetit, por në territorin e bashkisë, ka lagje të reja, 
periferike të cilat kanë nevojë emergjente për ndërhyrje dhe shërbime sociale në komunitet.  
Bashkia e Shkodrës, do menaxhojë, asetet në dispozicion për mbulimin sa më të plotë të territorit me shërbime sociale dhe 
shpërndarjen e këtyre shërbimeve në komunitet, sipas nevojave të komunitetit.   

ii. Synimi i projektit  

- Bashkia synon ngritjen dhe vendosjen në funksion të qendrave sociale komunitare “Për familjen”, në çdo rajon të 
Shkodrës Çdo qendër komunitare do ofrojë informim, monitorim, këshillim, orientim dhe sipas nevojës shërbime të 
tjera komunitare, për familjet në nevojë. 

- Krijimi i një forme të re të ofrimit të shërbimeve sociale komunitare në territor. 
- Mbulimi dhe ofrimi i shërbimeve sociale në komunitet. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Njoftimi, përzgjedhja, dhe punësimi i dy punonjësve (psikolog/punonjës social) për çdo qendër. 
 Përgatitje e një pakete trajnuese dhe ofrimi i trajnimit për punonjësit e qendrave komunitare. 
 Përgatija e rregullores së funksionimit të qendrave ”Për familjen”. 
 Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes për çdo qendër komunitare. 

b) Rezultatet që prisni  

 5 Qendra Sociale Komunitare “Pёr Familjen” që ofrojnë shërbime në komunitet. 
 Ofrimi i shërbimeve si: informim, orientim, këshillim, etj., për komunitetin. 
 Përmirësim i shërbimeve sociale dhe si rrjedhim i situatës social-ekonomike të komunitetit. 

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

Komuniteti  
Organizatat që veprojnë në territor 
Institucionet publike (DSHP, DAR, Zyra e punësimit, Qendra e 
formimit profesional, SHSSH, etj) 

Bashkia   
Organizatat  
Institucionet publike (DSHP, DAR, zyra e punësimit, 
Qendra e formimit profesional, SHSSH, etj.)Komuniteti  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Për cdo qendër komunitare do punësohet një pun.soc 
dhe një psikolog. Në total 10 specialistë.  4 680   

A.2 Energji      228  

A.3 Ujë    198  

A.4 Mirëmbajtje    697  

A.5 Pc     330 

A.6 Printer     100 

A.7 Mjete për pajisje zyre    215 

 Shuma 6 448 4 680 1 123 645 

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social, shëndetit publik dhe strehimit 
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Nr. 25 

Projekti : P10.F3.O1. A2  
 
Çerdhet 
 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni: P10.F3. 
Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin 
e shërbimeve sociale lokale. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  .  
 
Në qytetin e Shkodrës ka 4 Çerdhe në varësi të Bashkisë së Shkodrës (çerdhja “1 Qershori, ”vendodhja tek Stadiumi, 
çerdhja”Perash”, vendodhja në Perash, çerdhja “Manush Alimani”, vendodhja Bahçja e Çakajve dhe çerdhja “10 Korriku”, 
vendodhja Rus). Çerdhja “10 Korriku” është marrë me qera, ndërsa tri çerdhet e tjera janë në pronësi të Bashkisë. Çerdhja “1 
Qershori “nuk ështe godinë në vete por është në një godinë të përbashkët me kopshtin “Bep Tusha”. Kjo çerdhe ka një 
kapacitet (nr. vendesh) 55 dhe numri mesatar i frekuentimit të fëmijëve është 53. Për ngrohjen e ambjenteve të çerdhes 
përdoret kaldaja e cila është e përbashkët me kopshtin, por kjo nuk është e mjaftueshme, prandaj për këtë arsye përdoret edhe 
gaz. Gazi përdoret edhe për gatim. Personeli i shërbimit në këtë Çerdhe, përbëhet prej16 personash (1 përgjegjëse, 10 
kujdestare, 1 infermiere, 1 guzhiniere, 1 n/guzhinire, 2 sanitare) shumica e të cilëve janë me arsim të mesëm, ndërsa 2 veta 
janë me arsim të lartë. Çerdhja “Perash” ka një kapacitet (nr. vendesh) për 45 vetë, por numri mesatar i frekuentimit është 43 
fëmijë në ditë. Për ngrohjen e ambjenteve të kësaj çerdhe përdoren dru zjarri, ndërsa për gatim përdoret gaz. Personeli i kësaj 
çerdhe përbëhet prej 19 punonjësish (1 përgjegjëse, 11 kujdestare, 1 infermiere, 1 guzhinire, 1n/guzhinire, 2 sanitare, 1 
rrobalarëse, 1 roje) me një nivel të mesëm arsimimi me përjashtim të 3 punonjësve që janë me arsim të lartë. Çerdhja “Manush 
Alimani” është në pronësi të Bashkisë, është godinë 2 katëshe ku kati i parë është çerdhja ndërsa kati i dytë i zënë nga 
familjarë që në fillim të viteve 90. Kjo çerdhe ka një kapacitet prej 30 vendesh por numri mesatar i frekuentimit arrin deri në 25 
fëmijë. Për ngrohjen e kësaj çerdhe përdoren dru zjarri. Për gatim përdoret gaz. Personeli i kësaj çerdhe përbëhet prej 10 
personash (1 përgjegjëse, 5 kujdestare, 1 infermire, 1 guzhiniere, 1 sanitare, 1 roje) me një nivel të mesëm arsimimi. Çerdhja 
“10 Korriku” ështe objekt i marrë me qera shumë vite përpara dhe për këtë është lidhur një kontratë mes të Administratës 
Kopshte e Çerdhe dhe familjes Hebovija (Bajri). Drejtoria e Çerdheve e formuar me vendim të K. B e ka gjetur këtë kontratë të 
firmosur në mes të palëve të lartpërmendur. Kontrata ka si objekt përdorimin e ambjenteve të katit të parë (2 dhoma, guzhine, 
banjo si dhe korridorin e kësaj hyrje. Kjo çerdhe frekuentohet nga një kontigjent prej 18 – 20 fëmijësh. Personeli i kësaj çerdhe 
përbëhet prej 10 vetash (1 përgjegjëse, 5 kujdestarë, 1 infermiere, 1guzhinire, 1 sanitare, 1 roje). Për ngrohjen e kësaj çerdhe 
përdoret dru zjari, ndërsa për gatim gaz.  
 
Llogaritja e pagave të personelit të çerdheve bazohet tek struktura e vitit 2015 ku nga 59 punonjës 50 vetë e kanë pagën bruto 
mujore 22 000 lekë. Për të krijuar kushte sa më të përshtatshme në ambjentet e çerdheve për higjienën e tyre është 
domosdoshme blerja e materialeve të pastrimit, furnizimi me gaz për gatim. Për zyret është e nevojshme furnizimi me kancelari 
e materiale të tjera zyre. Furnizimi me ushqime do të bëhët për 4 çerdhe. Çerdhet frekuentohen gjithsejt nga 140 fëmijë. Për 
ushqyerjen e fëmijëve përgatitet menyja ditore sipas normativave të caktuara, mbi bazën e të cilës hartohet situacioni dhe sipas 
ditë ngrënieve del dhe kuota ditore. Kjo kuotë ditore është llogaritur mesatarisht 110 lekë në ditë. Për këtë arsye do të bëhet 
lidhja e kontratave me firmën fituese dhe njëkohësisht do të bëhet ndjekja e zbatimit të ”Kontratës të furnizimit me ushqime”. 
Për krijimin e kushteve sa më të favorshme për qëndrimin e fëmijëve është e domosdoshme blerja e materialeve (inventar i 
imët) si tavolina, karrige, dyshekë etj,. Do të bëhet likujdimi i faturave të energjisë elektrike sipas kontratave respektive. 
Rishikimin e kontratave ekzistuese, kolaudimin e matësave si dhe rakordimin sistematik me OSHEE. Do të rishikohen të gjitha 
kontratat dhe lidhjen e kontratave të reja si dhe vendosjen e matësave të ujit për të gjitha çerdhet. Do të bëhet likujdimi i 
faturave të ujit sipas kontratave respektive. Lidhjen e kontratës për vendosjen e internetit. Ndjekjen e zbatimit të kontratës të 
furnizimit me dru nga komisioni që do të ngrihet nga drejtoria. Për krijimin e ambjenteve sa më të përshtatshme është e 
domosdoshme mirëmbatja e zakonshme e ndërtesave si bojatisja e tyre, lyerja e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme të 
çerdheve. Riparime të ndryshme do t’i bëhen aparateve dhe pajisjeve teknike për t’i mbajtur në gjendje të mirë pune. Ky 
shërbim do t’i bëhet në rast nevoje edhe pajisjeve informatike të zyrës. Për çerdhen ”10 Korriku”i cili është objekt i marrë me 
qera do të bëhet rishikimi i kontratës ose lidhja e një kontrate të re me një objekt tjetër, sipas arsyve të shpjeguara më sipër 
(tek përshkrimi i projektit). Çerdhja ”Perash” sipas përshkrimit të bërë më sipër (përshkrimi i projektit) e ka të domosdoshme 
rikonstrusionin e saj për këtë arsye është hartuar preventivi për rregullimin e çatisë dhe të mureve nga lagështira. Po kështu 
janë hartuar preventivat nga inxhinieri i Bashkisë për rikonstruksionin e 2 çerdheve të tjera (”Manush Alimani” dhe ”1 Qershori”. 
Për të zëvëndësuar pajisjet e amortizuara është e domosdoshme blerja e pajisjeve të reja. Pajisjet e blera të jenë brenda 
standarteve teknike. Do të vendoset interneti, dhe do të blehen pajisje zyre: 1 kompjuter dhe 2 karrige. 
ii. Synimi i projektit  

- Përmirsimin e infrastrukturës për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për qëndrimin e fëmijëve.  
- Përmirsimin e cilësisë së ushqimit, të kujdesit ndaj fëmijëve.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Procedurat per verifikimin e nevojave 
 Tenderimi  
 Shpenzimet sipas zërave 
 Shpenzimet për pagat dhe sigurimet e punonjësve 
 Materiale e shërb. zyre të përgjithshme 
 Furnizime me ushqime 
 Materjale te tjera 
 Energji elektrike, Ujë, Internet 
 Lënde djegese (dru zjarri) 
 Mirëmbajte e zakonshme (Ndertesa) 
 Mirembajtje te aparateve te paisjeve teknike 
 Mirembajtje te paisjeve te zyres 
 Qera salle 
 Transferta buxhetore per individe (kompensimet) 
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 Rikonstruksion te çerdhes ”Perash” 
 Rikonstruksion te çerdhes ”1 Qershori” 
 Rikonstruksion te çerdhes ”1 Manush Alimani” 
 Blerje paisje (orendi) 
 Blerje paisje zyre dhe vendosje interneti 
 Monitorimi i procesit 
b) Rezultatet që prisni ( shërbimet apo produktet qe u dorezoni perfituesve te synuar) 

 Realizimin e të gjitha shërbimeve për krijimin e kushteve të përshtatshme në të gjitha çerdhet.  
 Rritjen e numrit te femijeve qe frekuentojne çerdhet.  

c) Aktoret e mundshem (grupetqelidhen me 
projektindheqendikohen) 

d) Kontributet e mundshme ne projekt (kush do 
tekontribuoje per keteprojekt, financiarishtetj. ) 

Fëmijët në të gjitha çerdhet në Bashkinë Shkodër të kenë kushte sa më 
të favorshme për qëndrimin e tyre.   Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operativ
e 

kapital
e 

Transfert
e 

A. 3.1 Shpenzimet per pagat dhe sigurimet e punonjesve  20 993    
A. 3.2 Materjale e sherb. zyre te pergjithshme  

 1 130   
A. 3.3 Furnizime me ushqime  

 4 000   
A.3. 4 Materjale te tjera  

 400   
A.3. 5 Energji elektrike  

 650   
A. 3.6 Uje  

 939   
A. 3.7 Internet  

 30   
A.3.8 Lende djegese (dru zjarri)  

 400   
A. 3.9 Mirembajte e zakonshme (Ndertesa)  

 400   
A. 3.10 Mirembajtje te aparateve te paisjeve teknike  

 60   
A. 3.11 Mirembajtje te paisjeve te zyres  

 30   
A. 3.12 Qera salle  

 360   
A. 3.13 Transferta buxhetore per individe (kompensimet)  

   84 
A. 3.14 Rikonstruksion te çerdhes ”Perash”  

 400   
A. 3.15 Rikonstruksion të çerdhes ”1 Qershori”  

 200   
A. 3.16 Rikonstruksion të çerdhes ”1 Manush Alimani”  

 200   
A. 3.17 Blerje paisje (orendi)  

  390  
A. 3.8 Blerje paisje zyre dhe vendosje interneti  

  140  
 Totali 30 

806 20 993 9 199 530 84 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 Drejtoria e Çerdheve 



424 |  
 

 

Nr. 26 

Projekti: P10.F3.O1.A3 
 
Shërbimi i Kujdestarisë Familjare 
 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni: P10.F3. 
Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e 
shërbimeve sociale lokale. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

Shërbimi i kujdestarisë është një shërbim i ri në të githë territorin shqiptar, shërbim i domosdoshëm për mirërritjen dhe 
zhvillimin e fëmijëve në risk. Duke qenë një eksperiencë akoma e re, ka nevojë për vëmendje dhe asistencë të veçantë për çdo 
hallkë që është e përfshirë në këtë shërbim; institucioni-fëmija-familja. 
Në qytetin e Shkodrës, shërbimi i kujdestarisë ka filluar zbatimin në vitin 2013 me rastet e familjeve kujdestare me lidhje gjaku. 
Ndërsa në vitin 2015, janë zbatuar rastet e para (dy raste) të familjeve kujdestare pa lidhje gjaku. Gjatë zbatimit të proçedurave 
për këto raste janë ndeshur shumë vështirësi. Duke qenë një shërbim i ri, me shumë përgjegjësi, ku në qendër të këtij shërbimi 
është mirëqenia dhe interesi më i lartë i fëmijës, është e nevojshme vëmendje dhe asistencë e vecantë në zbatimin e këtij 
shërbimi, nga të gjitha institucionet publike e private. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë zbatimin e shërbimit të kujdestarisë sipas legjislacionit në fuqi, si një mundësi më e mirë për fëmijët në 
situatë rreziku. 

- Synojmë të ndërgjegjësojmë komunitetin mbi mundësinë e ofrimit të shërbimit të kujdestarisë, si një nga mënyrat më 
efektive për mirërritjen e fëmijëve të neglizhuar apo të braktisur. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Fuqizimin e strukturave të shërbimeve sociale në menaxhimin e gjithë procesit të kujdestarisë që nga identifikimi, 
selektimi, trajnimi i familjeve kujdestare, ndjekja e vendosjes së fëmijës në kujdestari dhe përshtatja me familjen 
kujdestare. 

 Krijimin e një grupi ekspertesh që do trajnojnë në vijim gjithë punonjësit socialë të përfshirë në këtë iniciativë 
 Ndërhyrje në fuqizimin e familjeve me qëllim parandalimin apo re-integrimin e fëmijëve nga kujdesi rezidencial 
 Advokim për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe proçedurial për shërbimin e kujdestarisë 
 Fushata sensibilizimi 
 Përgatije të fletëpalosjeve për ndërgjegjësim dhe informim të komunitetit 

b) Rezultatet që prisni  

 Ngritje e kapaciteteve në ofrimin e shërbimit të kujdestarisë 
 Rritje e numrit të familjeve të mundshme kujdestare 
 Përmirësimi i situatës së fëmijëve në rrezik 
 Fuqizim i familjeve biologjike të fëmijëve 
 Deinstitucionalizimi 

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

Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat 
 

 Bashkia  
Organizatat  
Institucionet publike 
Komuniteti  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Dizenjimi, formatimi dhe botimi i fletëpalosjeve   100   

 Shuma 100  100  

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
stafi i drejtorisë së shërbimit social, shëndetit publik dhe strehimit 
stafi i institucioneve rezidenciale 
organizatat 
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Nr. 27 

Projekti: P10.F4.O1. A1.  
 
Projekti “Shpresa” për personat e braktisur 
dhe me aftësi ndryshe 

Llojet e programit: P10. Strehimi dhe Shërbimet 
sociale 
 
Funksioni:P10.F4. 
Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për 
mirëqenien sociale, krijojnë fondin social për financimin 
e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
Projekti Shpresa, është një organizatë e liçensuar që ofron shërbim të përkujdesit social të tipit shtëpi-familje, për PAN-të e 
braktisur nga familja dhe të deinstitucionalizuar. Kjo organizatë, është krijuar dhe vepron në qytetin e Shkodrës që prej vitit 
1995. Projekti “Shpresa” ka 7 shtëpi-familje, të shpërndara në komunitet dhe aktualisht marrin shërbim 58 persona me aftësi 
ndryshe. 
Projekti “Shpresa”, duke ofruar shërbime alternative për personat me aftësi ndryshe, të cilët janë pa asnjë përkujdes dhe 
interesim familjar, dhe me problematika të ndryshme, ka nevojë për mbështetje financiare dhe vëmendje të shtetit. Mbështetja 
e projektit “Shpresa” është një domosdoshmëri, për të ofruar shërbimin sipas standarteve të përcaktuara në ligj për personat 
me aftësi ndryshe dhe përmbushjen e nevojave sipas rasteve specifike.  
Në vitin 2015, Bashkia e Shkodrës, projektit “Shpresa”, i ka mbuluar vetëm fondin për paga dhe sigurime shoqërore për 24 
punonjës të personelit dhe nuk ka mbuluar kuotën ushqimore për PAN-të rezidencialë, pavarësisht kërkesës së projektit 
“Shpresa” të miratuar në buxhetin e shtetit, si grant i kushtëzuar për vitin 2015. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë ofrimin e shërbimeve alternative për PAN-të, si shërbimin e deinstitucionalizimit dhe parandalimin e 
institucionalizimit për PAN-të në rrezik, në shtëpi – familjet e projektit “Shpresa” sipas standarteve të shërbimeve të 
përkujdesit shoqëror për personat me aftësi ndryshe. 

- Synojmë t’i japim siguri dhe jetëgjatësi shërbimeve alternative pranë projektit “Shpresa” për PAN-të e braktisur dhe 
pa përkujdes familjar dhe në vështirësi ekonomiko-sociale. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 
 Kërkesa nga projekti “Shpresa” për mbështetje me fond për vitin 2016. 
 Parashikimi i fondit për projektin “Shpresa” në buxhetin e shtetit për vitin 2016, nga ministria e linjës.  
 Nënshkrimi i marrëveshjes midis bashkisë Shkodër dhe projektit “Shpresa” për fondin e parashikuar dhe lëvrimin e tij. 
 Përgatitja e dokumentacionit nga projekti “Shpresa” dhe sjellja e dokumentacionit pranë zyrës së shërbimit social, 

cdo fillim muaji. Pagat e punonjësve të projektit “Shpresa” janë të llogaritura sipas sipas Vendimit nr. 690, datë 
09.10.2012 “për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.77, datë 23.06.2009 të Këshillit të Ministrave “për pagat e 
punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, të 
ndryshuar”. Gjithashtu kuota ushqimore e parashikuar për personat që jetojnë në këto shtëpi-familje të projektit 
“Shpresa”, është e llogaritur sipas Udhëzimit nr. 5, datë 01.08.2012 “Për nivelin e kuotave të shpenzimeve për 
ushqime në institucionet publike rezidenciale e komunitare të përkujdesit shoqëror”. Aktualisht në shtëpitë-familje të 
projektit “Shpresa” jetojnë 58 persona me aftësi ndryshe, nga të cilët 33 prej tyre përfitojnë pensionet e invaliditetit, 
për të cilët nuk kërkohet kuotë ushqimore nga organizata. 25 persona janë pa pensione invaliditeti për shkak të 
problematikave dhe mungesave të dokumentacionit.  Ne baze të udhëzimit Nr.5 datë 1.8.2012 , Për nivelin e kuotave 
të shpenzimeve për ushqime , duke u mbeshtetur në pikën 4 të nenit të kushtëtutës së Republikës të Shqipërise në 
zbatim të nenit 24 të ligjit 9355 , datë 10.3.2005, konkretisht pika d ku përcakton: kuota ushqimore për përsonat e 
vendosur në qendrat e zhvillimit është 340 lekë në ditë. ( 365 ditë x 25 persona x 340 leke/ditë = 3102500 leke/vit) 

 Përgatitja e relacionit dhe shkresës përcjellëse për lëvrimin e fondit, për drejtorinë e financës. 
 Monitorimi dhe vlerësimi i ofrimit të shërbimeve në projektin “Shpresa”. 

b) Rezultatet që prisni  

 Përmirësim i shërbimit të ofruar për PAN-të qe jetojnë në shtëpi-familjet e projektit “Shpresa”. 
 Parandalimi i institucionalizimit të personave me AN. 
 Mbështetje afatgjatë e sigurtë për klientët që jetojnë në shtëpi – familjet e projektit “Shpresa”. 
 Bashkëpunim i ngushtë me organizatën projekti “Shpresa”. 
 Përmirësim i situatës së PAN-ve të qytetit të Shkodrës, që janë të braktisur nga familja, duke i sistemuar në projektin 

“Shpresa”. 

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

 
 
 
PAN-të që jetojnë në shtëpi-familjet e projektit “Shpresa”  
Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat  
 
 
 
 
 

 MMSR 
Bashkia  
Projekti “Shpresa” 
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e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig Operative Transferte 

A.1 Paga për 24 kujdestarë 12 048.552   12 
048.552 

A.2 Paga për admistratorin, psikologun klinik dhe 
infermierin 1 892.856   1 892.856 

A.3 Fond për orë shtesë     

A.4 Kuota ushqimore 3 102.500   3 102.500 

 Shuma 17 043.908   17 
043.908 

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social dhe strehimit 
Stafi i drejtorisë së financës 
Projekti “Shpresa” 
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Nr. 28 
Projekti: P10.F4.O1.A2. 
 
“Asnjë Fëmijë Jashtë” 

Llojet e programit: P10. Strehimi dhe Shërbimet 
sociale 
 
Funksioni:P10.F4. 
Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për 
mirëqenien sociale, krijojnë fondin social për 
financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   
  
“Asnjë fëmijë jashtë” është një aktivitet social-kulturor që organizohet që nga viti 2005, me rastin e festave të fundvitit. Ky 
aktivitet organizohet nga organizata “The door” me mbështetjen e bashkisë së Shkodrës. Protagonistë të këtij aktiviteti janë 
fëmijët e familjeve në vështirësi social-ekonomike. 
Nisur nga eksperienca e viteve të shkuara, ky aktivitet përfshin të gjitha kategoritë e fëmijëve të familjeve në vështirësi të 
theksuara social-ekonomike, gjithashtu përfshin aktivisht PAN-të duke i përgatitur në fusha të ndryshme artistike si; muzikë, 
recitim, vegla muzikore, teatër, etj., 

ii. Synimi i projektit  

- Gjithpërfshirje e fëmijëve të familjeve në nevojë, në aktivitetet social-kulturore. 
- Synojmë të ndikojmë në përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijëve të qytetit të Shkodrës dhe familjeve tyre. 
- Bashkëpunim dhe mbështetje të organizatave që veprojnë në qytetin e Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Thirrja për pjesëmarrje në “Asnjë fëmijë jashtë”. 
 Përgatitja e fëmijëve për pjesëmarrjen në “Asnjë fëmijë jashtë”. 
 Kryerja e procedurave për lëvrimin e fondit. 

b) Rezultatet që prisni  
 Përmirësimi i situatës së fëmijëve dhe familjeve në vështirësi soc-ek në qytetin e Shkodrës. 
 Bashkëpunim i afërt dhe mbështetje e organizatave. 
 “Asnjë fëmijë jashtë”, një aktivitet social – kulturor gjithpërfshirës me pjesëmarrje aktive të fëmijëve të bashkisë 

Shkodër. 

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

Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat  
 

 Bashkia  
Organizatat  
Komuniteti 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 lek) 
 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Honorare per inspektorët e muzikës (10x4) 40  40  

A.2 Transmetim/montazh 50  50  

A.3 Transport 30  30  

A.4 2 Konferencierë (2x7) 14  14  

A.5 Punëtorë skene (10x3) 30  30  

A.6 Diploma (25x0.1) 2.5  2.5  

A.7 Fonia 25  25  

A.8 Materiale promocioni 10  10  

A.9 Dhurata per femije 30  30  

A.10 Të tjera 34.725    

 Shuma 266.225  266.225  

f) Periudha e zbatimit  
dhjetor 2016   

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social,shëndetit public dhe 
strehimit 
Stafi i organizatës The Door 
Drejtoria e financës 
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Nr. 29 

Projekti: P10.F4.O1. A3.   
 
Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi 
Ndryshe” 
 

Llojet e programit: P10. Strehimi dhe Shërbimet 
sociale 
 
Funksioni:P10.F4. 
Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për 
mirëqenien sociale, krijojnë fondin social për 
financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata   

  
“Trupa muzikore e PAN-ve” përbëhet nga një grup të rinjsh me aftësi ndryshe, të gjithë ish nxënës të shkollës special “3 
Dhjetori”. 
Kjo trupë muzikore angazhohet angazhohet në aktivitete të ndryshme që realizohen nga organizata The door, por jo vetëm. 
Lista e aktiviteteve të parashikuara për pjesëmarrje gjatë vitit 2016 është: 

Festa e karnavaleve, shkurt 2016 
Festa e Lojra Popullore fest, edicioni nëntë, prill 2016 
Festimi i 10 vjetorit të koncertit të parë në teatrin Migjeni, qeshor 2016 
Asnjë fëmijë jashtë, dhjetor 2016. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë promovimin dhe gjithpërfshirjen e PAN në aktivitete social-kulturore 
- Synojmë sensiblizimin e familjeve të PAN-ve dhe komunitetit, për aftësitë e veçanta dhe mundësitë e kësaj kategorie 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Zhvillimi i provave sipas një kalendari të paracatuar gjatë gjithë vitit 
 Pjesëmarrja në aktivitetet e lartpërmendura dhe jo vetëm 

b) Rezultatet që prisni  

 Promovimi dhe gjithëpërfshirja e PAN-ve në aktivitetet social - kulturore  
 Sensiblizimi i komunitetit dhe familjeve të PAN-ve 
 Përmirësimi i cilësisë së jetës social-kulturore të PAN-ve 

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

Personat me aftësi ndryshe 
Familjet e personave me aftësi ndryshe 
Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat  

 Bashkia  
Organizatat  
Komuniteti 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Honorar për punonjëse sociale part-time 138  12x11.500  

A.2 Honorar për 2 inspektorët e muzikës 173.88  12x14.490  

A.3 Transport 30  30  

A.4 Shuma 341.88  341.88  

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social,shëndetit publik dhe 
strehimit 
Stafi i organizatës The Door 
Drejtoria e financës 
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Nr. 1 

Projekti: P11.F1.O1 .A1  
 
Ekspozitë "Shkodra gjatë luftës se parë 
botërore" 

Llojet e programit: P11.  Kultura dhe sherbimet  
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin 
e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si 
dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e 
këtyre funksioneve. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Ekspozita “Shkodra në paradokset e luftës së parë botërore” është një aktivitet me karakter përkujtimor të një periudhe plot 
zhvillime të rëndësishme historike.  
Në mesin e Luftës së Parë Botërore  ndodhte një fenomen interesant, që përvecse inkuadronte elementin e huaj prezent në 
Shkodër, kryesisht atë austro-hungarez, veprimet evidentojnë edhe  etjen e qytetarëve shkodranë për një shtet modern dhe 
shoqëri europianiste në Shkodër dhe përtej saj. Kjo ekspozitë është para e këtij lloji në muzeun tonë. Ajo evidenton rëndësinë e 
aksioneve shtetformuese,  të gjuhës dhe identitetit qytetar  në vitet kur në mes të luftës së parë botërore  luhej, jo vetëm fati i 
Shqipërisë, por edhe fati i Europës.  
Arkivi i Muzeut dhe Biblioteka disponojnë mjaft materiale si; dokumente, relike, vepra arti, fotografi që dëshmojnë, jo vetëm 
thelbin e ngjarjeve, por edhe dëshirat pro europiane të qytetarëve të Shkodrës. 

ii. Synimi i projektit  

Ngritja në vëmendje e  tezave dhe figurave  që  stimulojnë  rëndësinë e trevës, historisë, kulturës së qytetit tonë  dhe  
paraqitjen e kontributit të Perandorisë Austro-Hungareze në ndërtimin e shtetit dhe shoqërisë moderne shqiptare. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 
Studimi i lëndës që do përzgjidhet në dhënien e mesazhit të ekspozitës. 
Fushatë publicitare 
Prodhimi i materialit divulgativ, baner, ftesa. 
Prodhim stenda, ekspozimi me dru dhe qelq. 
Hartimi i specifikimeve teknike për këtë lloj produkti 
Studimi i tregut për këto lloj produktesh  
Prokurimi 
Përgatitja e sallave  

b)Rezultatet që prisni  

Përcjellja tek publiku e mesazheve  
Promovim i vlerave civilizuese të hapësirës sonë 
Rritje të promovimit të institucionit. 
Njohja e publikut me një informacion të ri të panjohur më parë,  
Përkujtim të datave të shënuara kombëtare. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 
kontribuojë për këtë)  

 Muzeu Historik Shkodër, Bashkia e Shkodrës,  Komuniteti 
Intelektual e studies. Bashkia e Shkodrës, Muzeu Historik , qytetarë, kontribues 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 

Prodhimi i 4 stendave ekspozuese për aktivitete me qelq dhe  
dru tamburat. 
Me lartësi nga dyshemja 90 cm me dy anë pamje 
Gjerësi 40 cm për ndarje  
Thellësi 15 cm për ndarje 

   80  

A.2 Baner copë tre 1m x 1m   3   

A.3 Ftesa 200 copë + dizajni       7   

                                 Shuma      90   10 80 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Fatmir Juka 
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Nr.2 
Projekti: P11.F1.O1.A2. 
 
Prodhim dhe shtypje biletash 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore 
me interes lokal si dhe administrimin e objekteve 
që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

i. Situata   
Në funksionimin normal të muzeut është e domosdoshme prodhimi dhe shtypja e biletave në kohë, para fillimit të sezonit 
turistik. Ky problem ka qenë shqetësimi përhershëm, pasi nuk është realizuar asnjëherë në kohën e duhur, kjo e lidhur dhe me 
zërin e buxhetit që lëvrohej me vonesë. Ky është një project i vazhdueshëm që lidhet me mënyrën e të kuptuarit se si aktivon 
institucioni në raport me vëmendjen e target grupit që synojnë këto institucione. 

ii. Synimi i projektit  

Projekti synon gjithashtu të ruajë trendin e arkëtimeve duke tentuar ta shtojë atë vit pas viti,si element promovimi. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrn për të prodhuar rezultate) 
Përcaktimi e modelit të biletave dhe sasisë së tyre. 
Studimi i tregut që kryen këtë shërbim. 
Prokurimi. 

b) Rezultatetqëprisni (shërbimetapoproduktetqë u dorëzonipërfituesvetësynuar) 
Shtimi i të ardhurave në varësi të fluksit turistik. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt (kush 
do të kontribuojë për këtë 

Muzeu “Oso Kuka”, “Vendi iDëshmisë dhe Kujtesës”, “Muzeu i 
Kështjellës”, “Thesari i Bashkisë”  BashkiaShkodër 

 
Përmasa 18.5 cm x 6.5 cm. letër 80 gr. me grafikë 
Ngjyrë blu në sfond të bardhë, ku në të të shënohen logot e muzeut “OsoKuka” përnjërin model dhe logoja e “Muzeut të 
Kështjellës” për modelin tjetër. 
Biletat duhet të jenë të grupuara në blloqe me nga 50 fije me çmimin dhe numrin serial përkatës( sipas modelit që afrojmë ne). 
Për m qartësi me poshtë përshkrimi; 
Nga këto7500 bileta me vlerë150 lekë për tërritur të cilat ndahen: 
3 500 copë të ndara në blloqe nga 50 fije me logon e Muzeut “OsoKuka ” me numër serial nga D 00001 –D 03500dhe me vlerë 
150 lekë(Për të rritur): 
4 000 copë bileta të ndara në blloqe nga 50 fije dhe me logon e Muzeut të Kështjellës me numër serial D00001 – D 04000. Me 
vlerë 150 lekë (Për të rritur): 
Po ashtu 2 500 bileta për të vegjël me vlerë 50 lekë të ndara sipas kësaj kërkese: 
500 copë bileta me vlerë 50 lekë të ndara nëblloqe me nga 50 fije me këtë numërserial : 
D 00001 –D 00500 me logon e muzeut “OsoKuka ”, (Për tëvegjël) dhe : 
2000copëbileta me vlerë 50 lekëtëndaranëblloqe me nga 50 fije me këtënumërserial ; 
D 00001 – D 02000 me logon e Muzeut të Kështjellës (Për të vegjël) 
Çmimi 7 lekë për copë = 70 000 lekë 
 
 
 
  

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

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 ShtypjeBiletash   70  
 Shuma  70  

70  

f) Periudha e zbatimit(kurfillon, kurpërfundon) 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Fatmir Juka 
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Nr.3 

Projekti: P11.F1.O1 A  
 
Përmirësimi i dukshmërisë së sallave 
ekspozuese   të Muzeut të Kështjellës 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që 
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Problemi më i madh që ka muzeu i Kështjellës është prezenca e lartë e lagështirës. Është e domosdoshme lyerja e mureve për 
çdo vit, riparimi i pjesëve që bien, suvasë dhe materialeve prej druri me vaj lini.  Lagështia prezente në ambjentet e muzeut 
është shumë shqetësuese për vizitorin duke krijuar nje pamje aspak të pëlqyeshme. 

ii. Synimi i projektit  

Synojmë përmirësimin e kushteve fizike të muzeut. 
Synojmë rritjen e parametrave të konservimit të  materialeve drusore.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Hartimi i parametrave teknik për lyrje me gëlqere, vaj lini. 
Konsultimi me tregun 
Prokurimi i shërbimit. 
  

b) Rezultatet që prisni  

Një paraqitje më  dinjitoze e faqeve të brendshme të godinës dhe ruajtja e materialeve që ndodhen nën ndikimin e agjentëve 
atmosferikë. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 
kontribuojë për këtë  

“Muzeu i Keshtjellës”  
Vizitorët  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mësiperme (pika iii) 

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Riparime të mureve të brendshme  h-4m me krah, llaç i përzier 
M25   21.2  

A.2 Lyerje muresh me gëlqere   43  

A.3 Lyerje dyshemeje druri me vaj lini   60.5  

 Shuma 124.7  124.7  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Fatmir Juka  
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Nr. 4 

Projekti: P11.F1.O1.A4 
 
Përmirësimi i vazhdueshëm i sistemit ndricues 
të sallave dhe ambienteve  ekspozuese të 
muzeut 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin 
e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si 
dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e 
këtyre funksioneve. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit 
i. Situata   
Për sallat e ekspozimit është i nevojshëm ndriçim i ndryshëm nga  ambjentet e jashtme. Secili ambjent reflekton materiale të 
ndryshme dhe kërkon ndriçim specifik për çdo rast. Ky është një shërbim i vazhdueshëm që duhet kryer cdo vit. Meqenëse 
llampat janë një material konsumi ato digjen si rezultat edhe i amortizimit të rrjetit të brendshëm të ndriçimit muzeal, pajisja me 
këto llampa  mbetet detyrë vjetore. 
ii. Synimi i projektit  
Evitimi i situatave te papëlqyeshme në prezantimin me publikun dhe përfaqësimi sa më i mirë i eksponateve dhe objekteve që 
ndodhen në to. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Përpilimi i mungesave sipas llojit e fuqisë ndriçuese për secilin ambjent. 
Përcaktimi sipas specifikimit teknik të modelit dhe fuqisë ndriçuese për secilin model llampe. 
Studimi i tregut sipas specifikimeve teknike. 
Prokurimi. 
Blerja.  
Montimi i tyre. 
b) Rezultatet që prisni  

Nje paraqitje më dinjitoze e faqeve të brendshme dhe të jashtme të godinës dhe zgjatja e vizitës së vizitorëve nëpërmjet rritjes 
së shikueshmërisë, si standart i parë muzeal. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 
kontribuojë për këtë  

 Muzeu “Oso Kuka” 
“Muzeu i Kështjellës” 
Vizitorët . 

 Bashkia e Shkodrës 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Llampa ekonomike 220ë                           50 copë    7.50  
A.2 Llampa rezerve prozhektori 120ë               6 copë   6.00  
A.3 Llampa rezere prozhektori   120ë               4 copë     2.40  
A.4 Llampa halogene spoti 20ë                       25 copë   1.75  
A.5 Llampa halogene         12ë                       20 copë   1.40  
A.6 Llampa spoti 60 ëat me xokol normale    20 copë     2.00  
A.7 Prozhektora       500ë                                6 copë    4.20  
A.8 Llampa reserve 500ë                                 4 copë   1.00  
A.9 Llampa spoti 35 ë                                    55 copë   3.85  

                                        Shuma   30.1  30.10  

f) Periudha e zbatimit  
Prill  2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Fatmir Juka  
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Nr. 5 
Projekti: P11.F1.O1.A5 
 
Administrimi, ruajtja dhe mirëmbajtja e arkivit të Muzeut. 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen 
dhe promovimin e vlerave dhe 
trashëgimisë kulturore me interes lokal si 
dhe administrimin e objekteve që lidhen 
me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Paisja e dhe risistemimi i fondit të arkivit me dollapë metalikë arkivorë është më se i domosdoshëm për  
ruajtjen e dokumenteve, relikeve, e materialeve të ndryshme, me cilësinë, mënyrën dhe llojin e dollapit që  
i përshtatet natyrës së objektit. 
Situata e Arkivit të Muzeut nuk është e mirë. Mungojnë dollape të duhura sipas standartit muzeal, që nuk  
janë ripërtërirë që nga viti 2007. Planifikimi për prokurimin e këtyre rafteve siguron admisnistrimin dhe  
menaxhimin më të mirë të fondit të arkivit.  

ii. Synimi i projektit; 

Projekti synon standartizimin e kushteve të ruajtjes së vlerave arkivore sipas rregullit që kërkon ligji arkivor nëpërmjet prokurimit 
të dollapeve arkivore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i tipit të dollapit të përshtashëm për këtë qëllim (përmasat, lartësia, thellësia, ndarjet, tipologjia sipas materialit që do 
vendosen në to.) 
Dollapë metalikë sipas standarteve. 
Konsultimi me ofertën e tregut sipas kërkesës.  
Prokurimi.  

b) Rezultatet që prisni  

Sistemim i lëndës arkivore sipas llojit të materialit 
Ratalogim më i qartë dhe i plotë i gjendjes arkivore 
Ruajtja e gjendjes fizike të materialeve në kushte më të sigurta. 
Mundësi shërbimi më të shpejtë ndaj të interesuarve. 
 

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

 Studiues, kërkues shkencor, hartues projektesh, stafi i muzet dhe Bashkisë.  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet te mësiperme (pika iii) 

Shpenzimet për cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operat
ive 

kapit
ale 

A.1 2 copë dollape arkivimi metalikë me këtë përshkrim: me 15 dyer 
H185xË114xD45cm gri.    120 

A.2 4 cope dollape arkivi me këtë përshkrim : Dollap arkivimi metalik me 4 dyer 
H180xË90xD39cm gri    104  

A.3 8 copë dollapë arkivimi me këtë përshkrim: Dollap arkivimi metalik me 2 dyer, 
xhami H180xË90xD39cm gri    224  

  Shuma  448   448 

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Fatmir Juka  
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Nr.6 

Projekti: P11.F1.O1.A6  
 
Përmirësimi dhe rritja e kapaciteteve magazinuese te 
Muzeut Historik  

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore 
me interes lokal si dhe administrimin e objekteve 
që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit. 

i. Situata   

Fondet e arkeologjisë janë ndër fondet më të rëndësishëm që ka muzeu jonë. Në shërbim të këtyre fondeve është dhe depoja 
e arkeologjisë që konservon materiale, gjetje, dhurime me karakter arkeologjik. Gjendja e sotme e kësaj depoje lë për të 
dëshiruar, pasi objektet ndodhen në lagështi në kontakt me dheun pasi nuk ka dysheme. Mungon sistemi elektrik dhe ai i 
ajrimit, ndaj ruatja e tyre bëhet më e vështirë.  

ii. Synimi i projektit  
Vendosjen brenda  kushteve e përshtatjes së ruajtjes të objekteve. 
Shmangia e kontakteve direkte me agjentë dëmtues.  
Zgjerimin e hapësirës magazinuese duke rritur kapacitetet për përdorime edhe më të gjera. 
Risistemim i objekteve. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Hartimi i planit të ndërhyrjes dhe përgatitja e depos për këtë qëllim. 
Hartimi i konceptit inxhinierik nga specialistët e fushës së ndërtimit me specifikimet teknike të nevojshme. 
Studimi i tregut zbatues. 
Prokurimi i ndërhyrjes. 

b) Rezultatet që prisni  

Sigurimi i një ambjenti magazinimi të përshtashëm.  
Shmangia e vazhdueshme e kontaktit me agjentë dëmtues direkt në objekt. 
Ruajtja e objekteve. 
Mundësi shfrytëzimi të vazhdueshëm të këtij fondi. 
Hapësirë sistemimi, ndricim dhe ajrim më të mirë 
Sistemim më i mirë i lëndës muzeale. 

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

 Muzeu i Shkodrës,  Bashkia e Shkodrës, donatorë. 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mësiperme (pika iii) 

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

 Restaurim sipas preventivit    698.3 

 Shuma 698.3   698.3 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë  2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Fatmir Juka  
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PREVENTIV  
Objekti: Muzeu “Oso Kuka” Shkodër 
 

Nr Emërtimi Njësia Sasia  Çmimi Vlefta 

1 Gërmim e transport dheu me karroce dore deri në 20 
m m³ 22.5 1 033 23 242.5 

2 Shtresë me zhavor të trashë t=2x15 cm m² 25 465 11 625 

3 Shtresë me zhavor të hollë nën beton t=15 cm m² 25 330 8250 

4 Shtresë betoni c 12/15 t=10 cm m³ 2.5 9 106 22 765 

5 Hidroizolim me emusion bitumi e 2 k katrama m² 27 1 945 52 515 

6 Shtresë me pllaka guri m² 25 2 228 55 700 

7 Suvatim solete ~4 m me drejtues, me krah m² 25 989 24 725 

8 Suvatim brenda mure guri me krah, me llaç te perzier 
M 25 m² 70 1 033 72 310 

9 Lyerje me bojë hidroplastike m² 70 175 12 250 

10 F.V. Derë druri m² 2.1 8 679 18 225.9 

11 F.V. Dritare druri m² 1 9 335 9 335 

12 Punime elektrike   8 500 8 500 

13 Punime ngrohje,kondicionimi, ventilimi   262 500 262 500 

      

 shuma 2    581 943.4 

 t.v.sh. 20%    116 388.7 

 TOTALI    698 332.1 
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Nr.7 

Projekti: P11.F1.O1 .7   
 
Hostim dhe mirëmbajtje të faqes web te Muzeut 
Historik 
 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e 
vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe 
administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Në përmbushjen me profesionalizëm  të misionit promovues dhe krijimin e mundësive më bashkohore të aksesimit të fondeve 
dhe ekspozitave, që disponon Muzeu Historik i Shkodrës si ent kulturor i përbashkët botëror, hostimi dhe mirëmbajtja e 
përvitshme e saj është e domosdoshme. Kjo faqe, u mundësia në vitin 2015 nga Fondi Bild dhe Ministria e Inovacionit në 
bashkëpunim me Shoqatën Argjiro,sipas kërkesës së vazhdueshme nga Muzeu Historik i Shkodrës. Kjo kërkesë ka pasur si  
qëllim fillestar, dixhitalizimin e fondeve të etnografisë më pas, përfshirjen e të gjithë fondeve në këtë faqe në të ardhmen. 
Mbajtja aktive e kësaj faqeje i shërben, jo vetëm misionit konservues dhe promovues të vlerave të trashëgimisë kulturore, por i 
krijon mundësi njohje dhe interesimi të shtuar individëve, që nuk ndodhen gjeografikisht afër institucionit tone, ku mund të 
përmendim; studentët , studiuesit, kureshtarët e turizmit kulturor, shkollat, etj. 

ii. Synimi i projektit  

Rritjen e nivelit profesional në administrimin dhe funksionimin e institucionit, aksesimin dhe promuovimin më të mirë të vlerave 
që përcjell institucioni. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Bashkërendimi i punës me zyrën e financës për përmbushjen në kohë të procedurës së blerjes së shërbimit. 
Prokurimi i shërbimit 
Aktivizimi i stafit në pasurimin e faqes me informacion të vazhdueshëm. 
b) Rezultatet që prisni  

Rritjen e vlerave të institucionit dhe tërheqjen e vëmendjes së target grupeve të ndryshme. 
Rritja e prezencës së vizitorëve në ambintet muzeale. 
Përmirësim të cilësisë së punës së institucionit. 

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

 MHSH, Bashkia e Shkodrës.  Bashkia e Shkodrës. MHSH 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet 
 

Totali (000 
lek) 
 

Nga kjo: 

Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Shpenzime për hostim dhe mirëmbajtje të faqes web për 
vitin 2016   15  

 Shuma 15  15  

f) Periudha e zbatimit   
Mars - Prill 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Stafi i MHSH 
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Nr. 8 
Projekti: P11.F1.O1.A8 
 
Përmirësim i sistemit të ndriçimit të oborrit të Muzeut “Oso Kuka” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë 
kulturore me interes lokal si dhe administrimin 
e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Obori i Muzeut ”Oso Kuka” është ndriçuar në fillimet e tij me një ndriçim gjysëm dekorativ, i cili me  
kalimin e kohës ka ardhur duke u amortizuar. Këtij sistemi në kohë të ndryshme i janë bërë adaptime me  
qëllim rritjen e dukshmërisë gjatë natës në të gjitha këndet e mundshme, të cilat tanimë, jo vetëm që janë 
 jashtë të gjithë parametrave teknikë, por nuk plotësojnë as ndriçimin. Estetikisht prozhektorët aktualë  
janë të vendosur shumë dobët dhe harxhojnë shumë energji elektrike dhe janë jo ekonomik. Ndriçimi  
është një kusht ligjor që mbi të gjitha lidhet me sigurinë e objektit. 

ii. Synimi i projektit  

Përmirësimi i dukshmërisë dhe rritja e parametrave teknikë të këtij sistemi. 
Mbrojtja më e mirë gjatë natës së objektit dhe krijimi i një pamje estetikisht të pranueshme. 
Shfrytëzimi i objektit edhe gjatë orëve të mbrëmjes për aktivitete të ndryshme. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Studimi i terrenit që kërkohet për t’u ndriçuar. 
Specifikime teknike që parashikon ndriçimi. 
Studimi i tregut në raport me specifikimet teknike që jepen në projekt 
Prokurimi. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e parametrave të sigurisë në objekt. 
Sistemi i kamerave operon më mirë në kushte ndriçimi. 
Shfytëzimi i ambjenitit të jashtëm edhe gjatë orëve të mbrëmjes për aktivitete artistike që mbahen në muze. 
 

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

 Stafi i Muzeut, Muzeu, Bashkia e Shkodrës, Institucione të ndryshme 
kulturore.  Bashkia e Shkodrës. Muzeu i Shkodrës 

 
  

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

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Sistem ndricimi    250 

  Shuma  250    250 

f) Periudha e zbatimit 
 Mars 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Fatmir Juka  
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Nr.9 

Projekti: P11.F1.O1.A9  
 
Konkurs për Logon e Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore 
me interes lokal si dhe administrimin e objekteve 
që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Aktualisht “Vendi i Dëshmisë dhe i Kujtesës” nuk disponon një Logo zyrtare me të cilën mund të përfaqësohet në aktivitete të 
ndryshme. 

ii. Synimi i projektit  

Krijimi i Logos zyrtare për përfaqësim publik në evente të ndryshme,publikime,bashkëpunime etj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Hapja e një konkursi,ku pjesëmarrësit janë të lirë të paraqesin punën e tyre. 
Ngritja e një jurie profesionale, 
Vlerësimi i punimeve  
Përzgjedhja e punimit më të mirë,sipas përcaktimit që bën juria. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i Logos zyrtare të Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës për prezantim në aktivitete të ndryshme, kombëtare dhe lokale. 

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

Graphic designer, juri eksperte, të rinjtë, studentë etj.  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mësipërme (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Honorar per logo zyrtare te institucionit (1person * 30 000)   30   

 Shuma  30  30  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit 
 
 
Pjerin Mirdita 
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Nr.10 

Projekti: P11.F1.O1.A10  
 
Përmirësimi i sistemit të ruajtjes kundra zjarrit 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen 
me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Ndërtesa e “Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës” nuk disponon asnjë bombulë fikëse zjarri,e cila është e domosdoshme të jete 
patjetër për të siguruar mbarëvajtjen e proçesit të punës dhe t’i paraprijë ndonjë fatkeqësie të mundshme. 

ii. Synimi i projektit  

Synohet që në bazë të nevojave që kemi,ndërtesa të jetë e pajisur me bombula fikëse zjarri,në çdo sallë të tij. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Ngritja e një grupi ekspertësh për vlerësimin e sasisë së bombulave fikëse 
Evidentimi i numrit të saktë të bombulave që nevojiten 
Përcaktimi i vendit ideal për vendosjen e tyre 
Montimi i tyre sipas vendeve të përcaktuara 

b) Rezultatet që prisni  

Pajisja e ndërtesës me bombulat fikëse të zjarrit është e domosdoshme në rast zjarri të papritur,duke patur parasysh se ato 
bëjnë pjesë në paisjet e ndërhyrjes së shpejtë. 

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

 Stafi i VDK/vizitorët  Bashkia e Shkodrës 

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

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 lek) 
 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Bombola Zjarri   39  

  39  39  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit 
 
Pjerin Mirdita 
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Nr.11 

Projekti: P11.F1.O1.A11 
 
Blerje të vogla  
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që 
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Blerja e një kasaforte të vogël është shumë e rëndësishme për ruajtjen e shumës monetare nga shitja e biletave për të rritur 
edhe sigurinë në punën e përditshme. VDK nuk disponon  kasafortë dhe paratë e grumbulluara nga shitja e biletave ruhet në 
strukturë pa asnjë lloj sigurie. Një paisje e tillë është e nevojshme për menaxhimin e shumës që grumbullohet nga shitja e 
biletave ditore dhe si për rritjen e sigurisë në ruajtjen e kësaj shume. 
Ndriçimi i mirë hapërisës së ekpozimit dhe ekspozitorëve ku paraqiten objekte të periudhës komuniste është shumë i 
rëndësishëm për rritjen e cilësisë së vizitës në VDK. Momentalisht ka një mbetje të materiali nga blerja e vitit 2015 dhe gjykohet 
se kjo mund të përdoret deri nga gjysma e vitit 2016. 

ii. Synimi i projektit  
Blerja e një kasaforte të vogël për shumën e  grumbulluar nga shitja e biletave duke rritur kështu edhe sigurinë në menaxhimin 
e shumës.  
Ndriçimi i hapësirave të ekspozimit sipas kushteve të nevojshme për ekpozimin muzeal. 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Identifikimi i nevojave për një blerje të materialeve bazuar në menaxhimin e përditshëm të strukturës muzeale. 
Testimi i tregut dhe fillimi i proçesit të prokurimit.   
Blerja dhe përdorimi i materialeve sipas nevojave të punës. 

b) Rezultatet që prisni  

Përmirësimi i sigurisë në menaxhimin e të ardhurave nga shitja e biletave. 
Përmirësimi i cilësisë së ekspozimit, krijimi i kushteve optimale gjatë vizitës.  

c) Aktorët e mundshëm  
 
 
Stafi i VDK/ vizitorët  

d) Kontributet e mundshme në projekt  
 
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Kasafort   6   

A.2 Llampa   6  

 Shuma 12  12  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Tereza Çuni 
 
Pjerin Mirdita 
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Specifikime teknike  
 
Paisja Specifikime teknike 
Kasafortë Kasaforte me përmasa 23x17x17cm, është ideale për 

përdorime ne shtëpi/zyra 
 
Me kod Perdoruesi&Emergjence, Me celes emergence, 4 
Bateri AA 1.5V, Me sinjalizim 
 
• Pesha: 4kg  
• 2 Bullona D16mm  
• Spesori i deres: 3mm  
• Spesori i trupit: 1.5mm  
• Me kod përdoruesi&Emergjence  
• Me celes emergence  
• 4 Bateri AA 1.5V, Me sinjalizim 

Llampa- copë 30  5 Ëat, 350 lm GU10 
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e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Kompjuter    60  

A.2 Fotokopje    40  

 Shuma 100   100 

  
 
 
 
 
 
 
 

Nr.12 

Projekti: P11.F1.O1.A12 
 
Blerje pajisje zyre 
  

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave 
dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimin e 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
VDK disponon katër kompjutera zyre me sistem operativ tashmë të vjetër (xp professional viti 2002, service pack 3, intel R 
celeron, CPU I,80 Ghz, 256 mega RAM). Nga këto vetëm njëri është në funksion të plotë për zyrën, një kompjuter tjetër 
përdoert për qendren e zërit ndërsa dy kompjetura të tjera nuk janë në funksion ( përdoren në raste emergjente vetëm për 
backup të të dhënave) 
Gjithashtu VDK disponon vetëm një printer bardh e zi (HP laserjet 1018) në kushte jo të mira pune, ndërsa shërbimi fotokopje 
kryhet jashtë zyre duke penguar e ngadalësuar shpesh edhe punën e përditshme. Përsa i përket pajisjes skaner, disponojmë 
një scanner HP scanjet 3970 që nuk i përshtatet nevojave të institucionit për krijimin e një arkive/database me materiale  
(dokumenta, fotografi, të tjera) të përditësuara. 

ii. Synimi i projektit  

Projekti synon përmisërimin e  infrastrukturës së zyrës si dhe optimizimin e rezultateteve të punës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Identifikimi i problemeve që paraqesin paisjet e sipërpërmendura në punën e përditshme.  
Ndërtimi i një komisioni vlerësimi për rekuperimin ( i pamundur/parcial/i plotë) të kompjuterave ( në rastin e paisjes fotokopje-
printer-scanner është e nevojshme të blihet një paisje unike që kryen të gjitha funksionet). 
Pas rezultatit të vlerësimit, testimi i tregut në bazë të parametrave të paisjeve të kërkuara sipas kërkesave të punës. 
Blerja e pajisjeve. 

b) Rezultatet që prisni  

Përmërësimi i infrastrukturës së zyrës, mosbllokimi i punës së përditshme, optimizimi i  kohës për përgatitjen e materialeve të 
nevojshme për proçesin e punës. 

c) Aktorët e mundshëm  
 
 
Stafi i VDK/ praktikantët  

d) Kontributet e mundshme në projekt  
 
Bashkia e Shkodrës 

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Helga Sallaku 
Tereza Çuni 
Pjerin Mirdita 
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Specifikime teknike 1 
 
 
Paisja Specifikime teknike 
Kompjuter desktop Ram: 4 GB, Hard Disk: 500 GB, Proçesor: Intel Celeron, karta 

grafike: Intel HD Graphics  

 
Paisja Specifikime teknike 
Fotokopje-printer-scanner Teknologji laserjet, resolucion 20 DPI, MB 1200X 1200 

 

 
  

                                                        
1Specifikimet janë  indikative dhe janë përcaktuar sipas karakteristikave që duhet të kenë paisjet për rritjen e 
efiçencës në punën e përditshme. 
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Nr.13 
Projekti: P11.F1.O1.A13 
 
Ndriçimi i galerisë me dritë artificiale 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen 
me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Galeria e cila lidh pjesën hyrëse të ndërtesës me zonën e qelive ndriçohet vetëm nga drita natyrore dhe nuk ka ndriçimi 
artificial.Kjo bën që aksesi në orët pasi perëdon dielli të jetë i pamundur. 

ii. Synimi i projektit  

Synohet që ndriçimi i ndërtesës të jetë i kompletuar, në mënyrë që edhe orari që mund të shfrytëzohet nga publiku të mos jetë i 
limituar vetëm në momentet që ka dritë natyrore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përzgjedhja e një inxhinieri elektriçist 
Vlerësimi i projektit të ndriçimit nga ana inxhinierike dhe monetare 
Blerja e materialeve të nevojshme 
Zbatimi i projektit 

b) Rezultatet që prisni  

Duke siguruar ndriçimin total të ndërtesës shfrytëzimi efektiv i saj do të ishte më i mirë dhe i dobishëm,orari për publikun mund 
të zgjatet,kalimi në orët e errësirës do ishte më i lehtë,etj. 

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

 Stafi/vizitorët e VDK   Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 lek) 
 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Projektorë   31.2  

A.2 Kabëll   1.6  

A.3 Çelës   0.3  

A.4 Shpenzime për instalim    15   

 Shuma 48.1  48.1  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit 
 
Pjerin Mirdita 
 

 
 
 
 
 
 



 | 445 
 

 
 

Specifikime dhe preventiv  
 
Paisja  Sasia Çmimi Vlera 

Projektorë 26 copë 1.200l 31.200l 

Kabëll 200m 80 l 1.600l 

Çelës 2 copë 150l 300 l 
    

Shpenzime për instalim    15.000l 

TOTALI   48. 100l 
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Nr.14 

Projekti: P11.F1.O1.A14 
 
Rafta për ruajtjen e objekteve dhe dokumentave  
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore 
me interes lokal si dhe administrimin e objekteve 
që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
VDK është hapur në shtator 2014 dhe gjatë vitit të parë të operimit është në pasurimin të vazhdueshëm nga prurjet në objekte 
dhe dokumenta, kryesisht nga ish të përndjekurit, familjarët e tyre ose persona të tjerë që dëshirojnë të dhurojnë 
objekte/dokumenta për pasurim.Deri tani, VDK disponon një fond të vogël objektesh dhe dokumentash. Dokumentat ruhet në 
kartela ndërsa objektet ruhet në njërën nga qelitë e shndërruar në hapësirë arkive2. Kjo hapësirë, ndonëse nuk paraqet kushtet 
e nevojshme për arkive, momentalisht është edhe hapësira e vetme ku mund të ruhet këo materiale. Pjesa më e madhe e 
objekteve ruhen në tokë ose në kuti kartoni prandaj është e nevojshme të sigurohen raftave metalik sipas standarteve të 
përcaktuara nga ligji për arkivat. 

ii. Synimi i projektit  

Paisja dhe dhe risistemimi i fondit të arkivit me dollap metalik arkivor për arkivimin sa më të mirë të  dokumentave , materialeve 
dhe objekteve të ndryshme sipas kushteve të ruajtjes së vlerave arkivorë në kritereve të ligjit arkivor. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i llojit të raftit të përshtatshëm për këtë qëllim (përmasat, lartesia, thellësia, ndarjet, materiali) 
Raft metalik sipas përcaktimit ligjor 
Testimi i tregut sipas parametrave të kërkuara 
Prokurimi i ofertës 
Instalimi i raftave të rinj sipas kriterit shkencor për ndarjen e materialeve dhe objekteve 
Markimi i tyre sipas fondit që ruajnë. 

b) Rezultatet që prisni  

Dijeni e plotë  mbi gjendjen dhe mundesite e shfrytezimit të arkivave 
Akses i plotë i lëndës arkivore  
Katalogim i qartë i arkivës 
Ruajtja e gjendjes fizike te materialeve në kushte sigurie 
Rritja e cilësisë së shërbimit ndaj aktorëve të interesuar  

c) Aktorët e mundshëm  
 
 
Stafi i VDK/ praktikantët/studiuesit/studentët /vizitorët  

d) Kontributet e mundshme në projekt  
 
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 
A.1 Rafta    50 
                Shuma 50   50 

f) Periudha e zbatimit  
 
Gajtë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Tereza Çuni 
 
Pjerin Mirdita 
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Nr.15 
Projekti: P11.F1.O1.A15 
 
Rinovimi i ekspozitës fotografike me materiale të reja  

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që 
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 
 

i. Situata   

Në njërën  nga hapësirat e ekspozimit të VDK  paraqitet një ekspozitë me fotografi të ish të përndjekur politik.  
Në momentin e ndërtimit të hapësirës së ekpozimit, nuk janë respektuar kriteret muzeologjike për ndërtimin e ekspozitave 
fotografike (fotografitë nuk janë të qarta dhe përmasat ndryshojnë njër nga tjetra, shumë emra mungojnë, ka gabime ortografike 
në emrat e personave, ka fotografi që përsëriten si dhe fotografi pa emra).  
Që nga momenti i hapjes në shtator 2014, fondi është pasuar prandaj kërkohet të bëhet një riorganizim i  ri i hapësirës.  
ii. Synimi i projektit  
 

Krijimi i një hapësirë të re ekpozimi sipas kritereve muzeologjike për ekspozitë fotografike 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
rijimi i një database me të gjithë fotografitë ekzistuese në panele 
Azhornimi i këtij database me fotografi të reja të reja të marra nga shoqata e ish të përndjekurve politik pranë Bashkisë 
Shkodër 
Pasurimi i fondit me fotografi që janë grumbulluar nga vetë stafi i VDK që nga momenti i hapjes 
Kontraktimi/kërkesë për asistencë  i një kuratori për ndërtimin e ekpozitës 
Vlerësimi i hapësirës së ekspozimit 
Kontraktimi i një studio design-i për përpunimin e fotografive 
Printime i materialeve në panele forex ( më të përdorshmin në ekspozita muzeale, por mund të konsiderohen edhe materiale të 
tjera sipas gjykimit të grupit të punës) 
Ndërtimi  i ekspozitës 
 
b) Rezultatet që prisni  

Respektimi i kodeve muzeologjike në ekspozim 
Ndërtimi i një ekspozitë të re me të dhëna dhe fakte të reja mbi personazhet, 
Falenderimi për të gjithë të përndjekurit dhe familjarët e tyre që kanë kontribuar në pasurimin e fondit muzeal. 

c) Aktorët e mundshëm  
 
Vizitorët e VDK 

d) Kontributet e mundshme në projekt  
 
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 lek) 
 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Panele    30 

        Shuma     30   30 

f) Periudha e zbatimit  
 
Qershor 2015 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Artan Draçini 
Fatmir Juka 
Tereza Çuni 

Specifikime teknike  
 
 
6 Panele forex me përmasa 105*150.  
 
Çmimi për panel: 5 000 lek 
 
TOT.     30 000 lek  
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Nr.16 
Projekti: P11.F1.O1.A16.  
 
Shërbim i ruajtjes së objektit  

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e 
vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe 
administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Pas orarit të mbylljes, hapësirat e VDK ruhen nga një sistemi i rojes elektronike i cili ofron shërbim këtë shërbim nga ora 16.00-
8.00 në ditët e javës dhe 24h gjatë fundjavës. 

ii. Synimi i projektit  
 

Identifikimi i një firme që ofron shërbim rojeelektronike për hapësirë npas orarit të mbylljes. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Duke pasur pasasysh se impianti është ekzistues, kërkohet testimi i tregut për firma që ofrojnë një shërbim të tillë dhe 
nënshkrimi/rinovimi i kontratës me firmën e re/ekzistuese. 

b) Rezultatet që prisni  

Mbrojtja e objektit pas orarit të mbylljes 

c) Aktorët e mundshëm  
 
Objekti 

d) Kontributet e mundshme në projekt  
 
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura( per cdoaktivitet te mesiperme (pika iii) 

Shpenzimet per cdoaktivitet Totali (000 lek) 
 Ngakjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Ruajtje   204  

 Shuma 204  204  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Tereza Çuni 
Pjerin Mirdita 

 
 
 
 
 
 
 
 

Shërbimi për Muzeun e Kujtesës Historike 

RUAJTJE OBJEKTI ME SINJAL ALARMI NGA ORA 16:00-08:00 

(Ditët e shtune, të diela si dhe ditët e festave zyrtare gjatë 24 orëve) 
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   Nr Emertimi Kosto/ muaj 

1 Operator Sherbimi të trajnuar dhe specializuar                  1,280  

  gjatë 24 orëve, për marrjen sinjaleve ne Sallen   

  operative dhe venien ne levizje të   

  menjëhershme të G.G duke dhënë udhëzimet   

  përkatëse   

2 Shërbim me Grup të Gatshem të çertifikuar në                  2,540  

  dispozicion 24 orë Non-Stop.    

3 Kosto Mesarate mujore të Paisjeve të                     853  

  G.Gatshëm si: Uniforma,Radio,Armatim dhe   

  mjete speciale, antiplumb,pranga,shkop   

  gome,etj.   

4 Kosto Mesarate mujore të vënies në dispozicion                  4,250  

  të Automjeteve të Gadishmërisë si dhe   

  konsumit të Karburantit.   

5 Amortizimi Panelit te Sistemit të Radioalarmit                  2,244  

  si dhe pjesëve te tjera dhe materiale plotesue   

6 Kotroll Periodik i Sistemit të Alarmit si dhe Trajnim                  3,000  

  dhe Asistencë Teknike të punonjësve përgjegjës të   

  objektit për vënien në përdorim (akivizimç  ̀   

  aktivizim) të Sistemit.   

  TOTALI (Pa TVSH)                14,167  

  TVSH                  2,833  

  TOTALI / 1 muaj                17,000  

  GRAND TOTAL (Sherbim per 1 vit)              204,000  
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Nr.17 

Projekti: P11.F1.O1.A17 
 
Instalim i sistemi të kamerave të  sigurisë  në hapësirat e 
brendshme  të muzeut të dëshmisë dhe kujtesës 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore 
me interes lokal si dhe administrimin e objekteve që 
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 
 

i. Situata   

VDK ka një sipërfaqe prej 980 m2 me shtrirje gjatësore që nga hyrja e deri tek zonave e ish-qelive. Në këtë hapësirë vizitorë, 
kur nuk është ishoqëruar nga guida, është krejtesishe i pakontrollueshëm sepse nuk disponojmë kamera sigurie për kontroll të 
hapësirave të brendshme gjatë periudhës së vizitës.  
 
Të gjitha hapësirat janë të pambuluara prandaj gjykohet e nevojshme, si për sigurinë e vetë viziotrit, ashtu edhe për sigurinë e 
fondit, të instalohet një sistem i tillë i cili është për më tepër detyrim ligjor.  
ii. Synimi i projektit  
 

Vendosja e një sistemit të kamerave të sigurisë për vëzhgimin dhe ruajtjen e ambjenteve gjatë orarit të vizitës 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i hapësirës ku duhen vendosur kamerat e sigurisë  
Testimi i tregut  
Vendosja e sistemit të kamerave të sigurisë 

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e sigurisë në objekt për të gjithë aktorët e pëfshirë (stafi, vizitorët) 

c) Aktorët e mundshëm  
 
Stafi, vizitorët e VDK 

d) Kontributet e mundshme në projekt  
 
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Kamera Sigurie    350 

            Shuma 350   350 

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Tereza Çuni 
 
Pjerin Mirdita 

 
Specifikime teknike 
 
3 kamera sigurie  
 
DVR 4 chanal HDMI = 115 euro x 1 
DVR 16 chanal HDMI = 235 x 1 
Hikvision DS-2CE1582P-IR = 70 x 14 
HDD 2000 GB = 100 x 2 
Monitor 18.5" LCD Ëide = 90 x 2 
Ushqyes per kamera = 7 x 14 
Koka BNC / DC = 1 x 28 
Kavo RGB = 0.7 x 700 
Montim dhe konfigurim = 10 x 14 
 
 
Totali  350 000 lek   
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Nr.18 
Projekti: P11.F1.O1.A18 
 
Blerje pajisjesh teknike për zyrë dhe aktivitete artistike 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen 
me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Pajisjet teknike të punës janë domosdoshmëri për mirëfunksionimin institucional. Njëkohësisht i mundësojnë GASH të 
përmbushë me seriozitet profesional angazhimet ndaj artistëve dhe publikut. Aktualisht institucioni ka nevojë për një kompjuter 
të ri për shkak të daljes jashtë përdorimit të kompjuterit ekzistues. Gjithashtu zotëron vetëm një projektor në një kohë që 
organizon herë pas herë aktivitete të artit bashkëkohor, të cilët  ekspozojnë 3-4 projeksione videosh njëkohesisht. Arsye kjo që 
e bën të nevojshme rritjen graduale të bazës teknologjike të Galerisë.  

ii. Synimi i projektit  

Krijimi i një baze teknike të nevojshme të Galerisë për ushtrimin me sukses të funksioneve të saj ekspozuese dhe promovuese 
të krijimtarisë artistike në fushën e arteve pamore. 
Përballimi me efikasitet i kërkesave teknike të artistëve që ekspozojnë në këtë galeri. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Testimi i tregut për mundësitë teknologjike që ofron 
Ndjekja e hapave të mëtejshëm për procedurat e blerjes të pajisjeve 

b) Rezultatet që prisni  

Përmirësimin e kushteve teknike në ushtrimin e detyrave funksionale të stafit të Galerisë.  
Përmirësimin e bazës teknike për ushtrimin me profesionalizëm të funksioneve ekspozitive të galerisë. 

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

 Personeli i institucionit, artistët, spektatorët.  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali 
(000 lekë) 

Nga kjo 

Paga,sig operative kapitale 

A1 Kompjuter laptop copë 1    100 

A2 Projektor copë 1    60 

 
    160   160 

f) Periudha e zbatimit   
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Galerisë. 
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Nr.19 

Projekti: P11.F1.O1.A19 
Shërbimi i ruajtjes së objektit galerisë së Arteve 
me Shoqëri Private të Ruajtjes dhe Sigurisë 
fizike. 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen 
me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Galeria e Arteve e Shkodrës zotëron një koleksion me rreth 700 vepra arti, fond ky i rëndësishëm për historinë e artit dhe 
kulturës së qytetit. Siguria fizike e këtij fondi dhe objektit ku ai ndodhet është detyrim sipas ligjit që më poshtë po citojmë: LIGJ 
Nr .9386, datë 04.05.2005 PËR MUZETE Neni 13 - Detyrimi për sigurimin e muzeut:  
“Drejtuesit e muzeve, publike dhe private, detyrohen të garantojnë sigurinë e mjediseve dhe të fondit muzeor që kanë në 
administrim, ndaj të gjitha rreziqeve të mundshme, në përputhje me dispozitat ligjore ne fuqi.” 

ii. Synimi i projektit  

Të garantojë nivelin e ruajtjes dhe sigurisë fizike të institucionit nëpërmjet mjeteve vëzhguese audiovizuale. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Zbatim i projektit në përputhje me kontratën dypalëshe të hartuar me porositësin si dhe në përputhje me ligjin nr.8770, datë 
19.4.2000 “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike”, neni 10, ku citohet “shoqëria, për përmbushjen e misionit të vet, ka të 
drejtë të vendosë mjete ose sisteme vrojtuese, sinjalizuese, audiovizive, pajisje ndërlidhjeje, si dhe të përdorë teknika të tjera, 
duke respektuar legjislacionin në fuqi.” 
b) Rezultatet që prisni  
Përmbush një detyrim ligjor si dhe përmirëson cilësinë e ruajtjes dhe sigurisë fizike të objektit (GASH) që konservon dhe 
ekspozon një fond muzeor. 

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

 Galeria e arteve Shkodër  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

  Nga kjo: 

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 lek) Paga, sig operative kapitale 

A.1 Vendosje sistem kamerash                                                    160 

A.2 Kontratë vjetore me Shoqeri të ruajtjes fizike  
për shërbimin   120   

 Shuma   280  120 160 

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Stafi i GASH, Shoqëri private e Ruajtjes Fizike të Objekteve 
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Nr.20 

Projekti: P11.F1.O1.A20 
 
Përmirësimi i kushteve teknike të 
ambjenteve të ruajtjes të koleksionit të 
Galerisë së Arteve Shkodër. 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e 
vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe 
administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Një institucion i cili konservon dhe promovon një fond muzeor duhet të garantojë norma ligjore të sigurisë ambjentale të lidhura 
me koleksionet dhe objektet muzeale të vendosura; kushtet ambjentale optimale për punonjësit që kryejnë aty funksionet e tyre 
si dhe për specialistët që shfrytëzojnë fondin muzeal. 
Ruajtja e veprave të artit në magazinat aktuale të GASH duhet të përmbushë standardet që kërkohet për objekte të kësaj 
natyre. Eshtë një problem kompleks i lidhur sa me hapsirën e pamjaftueshme, por edhe me mungesën e pajisjeve teknike që 
do të bënin të mundur nivele të standartizuara të konservimit dhe të ruajtjes të veprave të artit ndaj dëmtimeve fizike, 
parametrave të temperaturës, lagështirës, ajrosjes etj.   

ii. Synimi i projektit  

Pajisja e magazinave me rafte për depozitimin e veprave të artit, instalimi i sistemit të aspirimit dhe kondicionimit në ambjentet 
ku ruhen ato, synon normalizimin e problemit të standarteve teknike të ruajtjes së fondit muzeor, detyrim ligjor për institucione 
të kësaj natyre.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Hartimi i një projekti të detajuar me specialistë të fushës. 
Ndjekja me rigorozitet e proçesit të zbatimit të projektit të miratuar 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve normale teknike për ruajtjen e fondit muzeor në aspektin e standarteve të temperaturës, lagështirës, ajrosjes, 
dëmtimeve fizike etj. 

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

Institucioni (në funksionin e tij si mbledhës, konservues dhe promovues 
i trashëgimisë kulturore)  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Totali (000 lek) 
Nga kjo: 

Shpenzimet për çdo aktivitet Paga, 
sig operative kapitale 

A1 Rafta metalike per ruajtjen e koleksionit të veprave  të 
GASH    120 

A2 Projekt buxheti për Aspirim-Kondicionimin    421 

     541   541 

f) Periudha e zbatimit   
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Zbatuesi, stafi i GASH 
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Shpenzime dhe Specifikime   teknike 
 
Rafte metalike për ruajtjen e koleksionit të veprave  të GASH 
 
Mbështetur në Ligjin Nr. 9154 datë 06.11.2003 ( norma tekniko-profesionale dhe metodologjike te shërbimit arkivor në 
Republikën e Shqipërisë, Neni 41), kërkojmë që të prodhohen dhe montohen 6 rafte metalike për arkivën e GASH që do të 
instalohen në magazinat e godinës aktuale të galerisë. 
Raftet duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme: 
Përmasat:  
290x280x60cm/200x280x60cm/250x280x60cm/250x280x60cm/135x280x60cm/260x280x60cm. 
Lartësia e rafteve do të jetë 280 cm dhe do të kenë 3 plane (nivele )për depozitim pikturash. Thellesia e raftit do të jetë 60 cm. 
Seicili nga raftet të jetë i komponueshëm i përbërë nga :4 rafte -në 3 pjesë të barabarta; 1 me dy pjesë të barabarta;1 me 4 
pjesë të barabarta. 
Pjesët përbërëse do të lidhen mes tyre me anë të bulonave. 
Lartësia e niveleve do të jetë e lëvizëshme në lartësi sipas rastit (llojit të formateve të pikturave) pra jo fikse por të lëvizëshme 
lart-poshtë e të fiksueshme me anë të bulonave Niveli i parë i raftit do të jetë 10 cm mbi dysheme.   
Planet ku depozitohen pikturat do të jenë prej llamarine të zinkuar. Elementet e tjera të strukturës me hekur profil  30x30 mm. 
Bulonat do të jenë të zinkuara. Rafti do të jetë i lyer me një dorë boje kundër ndryshkut dhe me dy duar boje zmalto. 
Montimi i rafteve: Ato do të fiksohen në dysheme dhe tavan me anë të stafave të posacme dhe taseleve.  
 
Kosto e realizimit të rafteve metalike për magazinat: 
 
40 m2 x 3000 lekë/m2 =120.000 lekë 
 
 
Projekt buxheti për Aspirim-Kondicionimin 
SHENIM: Për përcaktimin e vlerës së detajuar të projektit në fjalë duhet përgatitur një projekt i mëtejshëm nga specialistë të 
fushës.  
Sipërfaqja e magazinave( 3 ambjente të ndara): 700 x 430 cm/325 x 430 cm/530 x 430 cm 
Sip.totale 67 m2 x H 3.2 = 214 m3 
1-Dhoma 30m2 x H3.2m= 96 m3 
2-Dhoma 14m2 x H3.2m= 44.8 m3 
3-Dhoma 23m2 x H3.2m=  73,6 m3        
      
Nr Përshkrimi njësia sasia cmimi vlera 

1 Pajisje kondicionimi e tipit split mural me fuqi termike 
13000 btu me kod : RAS-137SAV-E/ RAS-137SKV-E 
INVERTER  

cope 3 105.560 316.680 

2 Llamarinë e patermoizoluar  kg 120 284,8 30.576 
3 Aspirator me prurje 2000 m3/h cope 1 38.220 38.220 
4 Reostat cope 1 4.620 4.620 
5 Grila alumini të tipit me 2 rreshta me përmasa 40x20 cm cope 4 2.800 11.200 
6 Tubacione flexibël të patermoizoluar m 15 238 3.570 
7 Grila të tipit tranzit cope 3 5.460 16.380 
 
                                                                                                              Tot: 421.246 lekë 
 
Vlera totale e projektit: 421.000 + 120.00 lekë= 541.000 lekë 
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Nr.21 

Projekti: P11.F1.O1 .A21  
 
Shërbimi i ndriçimit të Galerisë së Arteve. 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen 
me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Galeria e Arteve për vetë specifikën e punës që zhvillon, përdor dhe konsumon materiale ndriçimi të zakonshme në ambjentet 
e punës për personelin (si zyra, magazina, etj), si dhe materiale më specifike siç janë spotet (ndriçues gjuajtës) për sallat e 
ekspozitave. 

ii. Synimi i projektit  

Sigurimi i kushteve normale në ambjentet e punës për personelin si dhe parametra normale ndriçimi në sallat e ekspozimit 
gjatë zhvillimit të aktiviteteve.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Testimi i tregut për mundësitë teknologjike që ofron. 
Ndjekja e hapave të mëtejshëm për procedurat e blerjes (prokurimit) të mallit. 

b) Rezultatet që prisni  

Sigurohen kushte normale të punës për personelin dhe cilësi e mirë shërbimi ndaj publikut. 

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

 Publiku, personeli i institucionit.  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

Nga kjo: 
Paga, sig operative kapitale 

A.1 Shpenzime për ndriçimin për vitin 2016   30  

 Totali  30  30  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Stafi GASH 

 
 Shpenzime për ndriçimin për vitin 2016 
-Llampa ekonomike të zakonshme për ambjentet e punës 20 copë x200 4.000 
-Llampa spote-ndriçimi për sallat e ekspozimit 30 copë x 300 9.000 
-Neone+bazament+kabëll elektrik+kanalina+montim (për sallat eksp.)10 copëx 1500 15.000 
-Riparime pajisjesh zyre 2.000  
 tot. 30.000 lekë 
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Nr. 22 
Projekti: P11.F1.O1. A22 
 
Shërbim për hostim dhe mirëmbajtje të faqes web  

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë 
kulturore me interes lokal si dhe administrimin 
e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Galeria e Arteve e Shkodrës në përmbushjen me seriozitet profesional të funksioneve të veta promovuese dhe komunikuese ka 
ndërtuar prej disa vitesh faqen e saj në internet      www.gashkoder.com  
Hostimi dhe mirëmbajtja e përvitshme e saj është e domosdoshme. 

ii. Synimi i projektit  

Synojmë rritjen e nivelit profesional në administrimin dhe funksionimin e institucionit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Bashkërendimi i punës me zyrën e financës për përmbushjen në kohë të procedurës së blerjes së shërbimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritje e efikasitetit dhe përmirësim të cilësisë së punës së institucionit. 

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

GASH, bashkëpunëtorët institucionalë me të cilët bashkëvepron, artistët, 
publiku.  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet 
 

Totali 
(000 
lekë) 
 

Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Shpenzime për hostim dhe mirëmbajtje të faqes Web për vitin 
2016   15  

 Shuma    15  15  

f) Periudha e zbatimit   
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Stafi i Galerisë së Arteve, Shkodër 

 
  

http://www.gashkoder.com
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Nr.23 

Projekti: P11.F1.O1.A23  
 
Mobilimi me orendi për mjediset e Galerisë së Arteve Shkodër 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë 
kulturore me interes lokal si dhe administrimin 
e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Një pjesë e orendive të zyrës (rafte, karrige) të Galerisë së Arteve janë të amortizuara, të gjendur para kësaj situate, është i 
domosdoshëm zëvendësimi tyre me rafte të rinj, për depozitimin e dosjeve, dokumentacionit, materialeve të tjera të punës 
administrative. 

ii. Synimi i projektit  

Përmirësimi i kushteve të punës për personelin si dhe kushteve të shërbimit për vizitorët. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Specifikimi teknik  
Përmbushja e procedurave të nevojshme për realizimin e blerjes së mallit 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve të përshtatshme të punës për punonjësit në funksion të zhvillimit efektiv të veprimtarisë së tyre. 

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

 Stafi i Institucionit 
Komuniteti   Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
 

Totali 
(000 
lekë) 

Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Rafte dykapakësh për zyrë x 3 copë    60 

A.2 Raft me sirtare    20 

 Shuma    80   80 

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Stafi i GASH 
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Nr.24 

Projekti: P11.F1.O1.A24  
 
Zhvillimi i disa projekteve edukative me gjimnazet e 
qytetit. 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që 
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Ne mendojmë se në progamet mësimore të shkollave të mesme flitet shumë pak për pjesën e historisë që ka të bëjë me 
diktaturën komuniste. 
 
Ajo trajtohet në një këndvështrim të caktuar dhe vendosja e nxënësve në kushtet e punës kërkimore,i jep mundësinë atyre të 
rivlerësojnë drejtë disa aspekte të historisë së dikaturës. 

ii. Synimi i projektit  

Edukimi i të rinjve mbi të shkuarën e regjimit komunist në Shqipëri dhe ndërgjegjësimi i tyre mbi të metat e atij regjimi. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Nxënësit e shkollave të qytetit do të ndahen në grupe sipas klasave dhe do të zhvillojnë punë kërkimore mbi një temë të 
caktuar e cila ka të bëjë me zhvillimin e regjimit komunist dhe përfshin vitet ’44-’91. Punimet e tyre do të prezantohen në sallën 
audio-vizuale të “Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës” dhe do të botohen në një vëllim përmbledhës. 

b) Rezultatet që prisni  

Nëpërmjet punës së tyre kërkimore të pavarur,nxënësit të jenë të aftë të evidentojnë të metat e regjimit komunist dhe të 
edukohen që ajo pjesë ishte ndër më të errëtat e historisë sonë dhe të mos përsëritet më. 

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

Nxënës shkollash, mësues, prindër, historianë, 
studentë, qytetarë etj.  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Informim i te rinjve   20   

  20  20  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit 
 
 
Pjerin Mirdita 
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Nr.25 

Projekti: P11.F1.O1.A25  
 
Ekspozitë fotografike “Shkodra në diktaturën komuniste: 
personazhe dhe fakte” 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen 
me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Ndërtimi i një ekspozite të tillë ndihmon për të pasuruar hapësirat e “Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës” dhe gjithashtu 
rivlerëson aktivitetin anti-komunist të qytetarëve të Shkodrës. 

ii. Synimi i projektit  

Evidentimi i ngjarjeve dhe personazheve te lidhura me persekutimin komunist në qytetin e Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Krijimi i grupit të punës 
Kërkimi në arkiva 
Përzgjedhja e materialeve 
Printimi dhe prodhimi i tyre 
Përgatitja për shfaqje  
Prezantimi para publikut. 

b) Rezultatet që prisni  

Rivlerësimi i dëshmive dhe fakteve të ndryshme,ndërgjegjësimi i brezave të rinj me të kaluaren, nëpërmjet së cilës synohet 
edukimi i tyre për të ardhmen. 

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

Dëshmitarë të kohës, ish të burgosur politikë, nxënës shkollash, 
studentë, të rinj dhe të reja.  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 lek) 
 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Stenda për ekspozim    20   

A.2 Fotografi   15   

A.3 Diçitura   12   

A.4 Panele shpjeguese   15   

  Shuma  62  62  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit 
 
Pjerin Mirdita 
 

 
 
 
 
Specifikime teknike të ekspozitës 

 

Artikulli Njësia Sasia Çmimi Vlefta 
Stenda për ekspozim  m2/forex 4 5 000 20 000 
Fotografi copë 30 500  15 000 
Diçitura Copë 30 400 12 000 
Panele shpjeguese m2/forex 5 3 000 15 000 
TOTALI    65 000 
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Nr.26 

Projekti: P11.F1.O1. A26  
 
Ekspozitë fotografike “Shkodra në Vitet “90” 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen 
me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

 Për momentin një ekspozitë e tillë në hapësirat e “Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës” mungon. 
Hapësirat janë të bollshme ku mund të shfrytëzohen mjaft mirë për pasurimin e mëtejshëm.  

ii. Synimi i projektit  

Risjellja në kujtesën e publikut dhe rivlerësimi i momenteteve deçizive të protestave studentore të fillim Viteve ’90 në Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Ngritja e një grupi  pune  
Kërkimi dhe përzgjedhja e materialeve në arkiva 
Printimi dhe prodhimi i tyre  
Prezantimi i punës për publikun. 

b) Rezultatet që prisni  

Nëpërmjet rivlerësimit të momenteve kyçe të ndodhura gjatë viteve ’90, ne synojmë të njohim brezin e ri me një pjesë të 
rëndësishme të historisë sonë dhe të evidentojmë protestat e popullit shkodran kundër diktaturës komuniste. 

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

Dëshmitarë të kohës, ish të burgosur politikë, qytetarë, studentë, 
nxënës shkollash, të rinj dhe të reja.  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 
A.1 Stenda për ekspozim    20   
A.2 Diçitura forex   12   
A.3 Panele shpjeguese    15   
  Shuma    47  47  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vititl 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit 
 
Pjerin Mirdita 
 

 
 
Specifikime teknike për ekspozitën 
 
Artikulli Njësia Sasia Çmimi Vlefta 
Stenda për ekspozim  m2/forex 4 5 000 20 000 
Diçitura forex Copë 30 400 12 000 
Panele shpjeguese  m2/forex 5 3 000 15 000 
TOTALI    47 000 
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Nr. 27 
Projekti: P11.F1.O1.A27  
 
“Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, 
mbrojtjen dhe promovimin e vlerave 
dhe trashëgimisë kulturore me interes 
lokal si dhe administrimin e objekteve 
që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata ( Shpego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

 Misioni  
Aktiviteti pedagogjiko-edukativ, parashikon përfshirjen e studentëve të shkollave parauniversitare në një  
aktivitet sensibilizues për ruatjen e vlerave të trashëgimisë kulturore. 
Për muzeun bashkëpunimi me shkollat e qytetit është një traditë e hershme që tenton të sensibilizojë dhe të edukojë kryesisht 
të rinjtë parauniversitarë me vlerat e së shkuarës. Formati i këtij aktiviteti ndryshon nga llojet e tjera. Në muzeun e Shkodrës ka 
shumë objekte që ndodhen në prani të faktorëve atmosferikë që rrezikojnë ekzistencën e tyre edhe sepse janë jashtë 
ndërtesës për arsye të mungesës së hapësirave, por kjo nuk ia zvogëlon aspak vlerën e tyre historike. 
Studentët janë të ftuar të koordinojnë punën e tyre së bashku me stafin në kurimin e gjendjes së tyre fizike  të jashtme.Këta 
objekte mund të jenë elementë ndërtimor, si kapitele, harqe, gurë dekorativ, mure,  dyer, etj. Studentët pasi mësojnë për 
historikun dhe rëndësinë e tyre, janë më të motivuar, që duke iu referuar metodave udhëzuese konservative të përcjella nga 
stafi, të ndërhyjnë në këto objekte për përmirësimin e pamjes se tyre.  
Shumë tekste shkollore apo mesazhe klishe nuk ofrojnë të kuptuarit llogjik sa i takon vlerave të trashëshigimisë kulturore. 
Vetëm kontakti direkt, prekja e këtyre objekteve historike nxit shqetësimin për ardhmërinë e vlerave të trashigimisë dhe do t’i 
bëjë  ato të ndërgjegjshëm për fatin  e objekteve dhe të ardhmërisë së tyre kulturore 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 
Përfshirja dhe  edukimi i brezit të ri me rëndësinë e vlerave të trashëgimisë kulturore dhe  krijimi i një  qëndrimi të ri ndaj këtyre 
vlerave. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimetqe do tendermerrni per të prodhuar rezultate) 
Në bashkëpunim me stafin përcaktohet plani i punës dhe zonat e ndërhyrjes. 
Ndarja e detyrave, hapësirave dhe forcave të punës. 
Bashkëpunimi me institucionet mbështetëse të Bashkisë dhe me shkollat e sistemit parauniversitar. 
Prokurimi i materialeve të punës dhe atyre divulgative që përcjellin mesazhin e projektit, kapele, bluza, spatula, doreza, për 
largimin e likeneve, ujë të  distiluar. 

b) Rezultatet qe prisni ( shërbimet  apo produktet qe u dorezoni përfituesve të synuar) 

Përmirësimi i kushteve të objektit/eve,ndërgjegjësimi, edukimi dhe  përfshirja në konceptet e ruajtjes dhe ndërtimit të jetës 
kulturore. 

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

Stafi i Muzeut, Bashkia e Shkodrës Stafi i muzeut, Bashkia e Shkodrës, 
Drejtoria Arsimore Shkodër 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operati
ve 

kapita
le 

A.1 25 bluza me stapim “18 Maj, Dita ndërkombëtare e Muzeumeve” dhe logon e 
muzeut dhe Bashkisë Shkodër    25  

A.2 25 kapele me të njëjtat karakeristika   12.5  

A.3 10 spatula profesionale metali   2.5  

A.4 10 spatula druri profesionale     2.5  

A.5 25 doreza pune   2.5  

A.6 Ujë i distiluar 10 bidonë dy litërsh   5  

                                 Shuma    50   50  

f) Periudha e zbatimit  
  
 18 Maj, 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Fatmir Juka  
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Nr.28 
Projekti: P11.F1.O1.A28  
 
Ekspozita “Salloni i vjeshtës ” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e 
vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe 
administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Ekspozita e arteve pamore “Salloni i vjeshtës” është një aktivitet i përvitshëm që zhvillohet në Galerinë e Arteve të qytetit të 
Shkodrës në gjysmën e dytë të muajit nëntor. Kjo ekspozitë është një nga aktivitetet më të rëndësishme të kalendarit vjetor të 
GASH, ashtu si dhe një ngjarje kulmore për të gjithë krijuesit e artit pamor të qytetit të Shkodrës. Numri në rritje i 
pjesëmarrësve pasqyron më së miri suksesin e një aktiviteti që në 2016 arrin në edicionin e tij të10-të. Dy vitet e fundit është 
realizuar, akordimi i çmimeve fituese për krijimet më të spikatura të ekspozitës, duke ndihmuar rritjen e koleksionit të galerisë 
me vepra cilësore. Ekspozita, duke qenë pjesë e aktivieteteve që organizohen në kuadër të “Javës së Pavarësisë”, kontribuon 
njëkohësisht në pasurimin e atmosferës festive të qytetit. 

ii. Synimi i projektit  

Synojmë evidentimin e arritjeve më të spikatura vjetore në gjinitë e pikturës, skulpturës, vizatimit, grafikës etj.  
Synojmë realizimin e një ekspozite me nivel cilësor artistik dhe me një pjesëmarrje të gjerë të krijuesve lokal dhe jo vetëm. 
Synojmë gjallërimin dhe pasurimin e jetës kulturore të qytetit të Shkodrës.  
Synojmë pasurimin e koleksionit të Galerisë së Arteve me vepra të një niveli të lartë profesional. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Përzgjedhja e kuratorit/ve) që do të bëjnë kurimin e ekspozitës. 
Komunikimi i njoftimeve, nëpërmjet internetit dhe mediave, për formatin, rregullat dhe kohën e realizimit të aktivitetit. 
Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve promocionale. 
Ndërmarrja e hapave konkretë për realizimin e ekspozitës (grumbullim i veprave, selektim, montim, etj) 
Përgatitja e materialit të shtypur (katalog) që shoqëron eventin (fotografim i veprave, sistemim i materialit të shkruar, koordinim 
dhe kontroll i punës me entin botues). 
Organizimi i ceremonisë së hapjes së ekspozitës. 
Angazhimi sistematik i stafit në shërbimin ndaj vizitorëve në periudhën që ekspozita qëndron e hapur për publikun. 
Ndërtimi i kontakteve me institucionet e edukimit për organizimin e vizitave në galeri.  
Bashkërendim i punës me drejtorinë dhe zyrën e financës për përmbylljen e proçedurave financiare me bashkëpunëtorët.  
b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e një ekspozite të arteve pamore të një niveli të lartë professional.  
Prezantimin para publikut artdashës të risive dhe prurjeve më interesante të kërkimit artistik bashkëkohor lokal dhe jo vetëm. 
Përfshirjen e artistëve shkodranë në eksperienca bashkëpunimi dhe konkurrimi. 
Pasurimin e koleksionit të GASH me vepra artistike cilësore. 

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

Artistë,specialistë të fushës, institucionet kulturore, spektatorët.  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 
Shpenzimet për cdo aktivitet 

Totali 
(000 lek) 
 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Buxheti i promocionit dhe dokumentimit të aktivitetit   30  
A.2 Akomodim për të ftuarit (artistë dhe kuratorë arti) 

FJETJE   30  

A.3 Akomodim për të ftuarit (artistë dhe kuratorë arti) 
USHQIM   25  

A.4 Honorar për kuratorin   100  
A.5 Honoraret e komisionit per çmimit fitues   30  
A.6 Honorar për çmimin fitues   100  
A.7 Katalogu i ekspozitës (shtypi)   60  
A.8 Shërbime të dizajnit grafik për eventin   20  
A.9 Bileta udhëtimi    40  
A10 Shpenzime për realizimin e ekspozitës   30  
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   465  465  

f) Periudha e zbatimit   
 
Gjatë vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Stafi i Galerisë së Arteve Shkodër 

 
 
Pasqyra e shpenzimeve për realizimin e ekspozitës “Salloni i vjeshtës 2016” 
 
1-Buxheti i promocionit dhe dokumentimit të aktivitetit: 
Prodhim ftesa, poster, poster në baner, njoftim në TV lokale etj. 30.000 
 2- Akomodim për të ftuarit (artiste, komision dhe kurator)  
 (5 dieta ditore të shpërndara gjatë gjithë periudhës përgatitore dhe realizimit) 
 -fjetje 10x 3.000 lekë 30.000 
 -ushqim 10 x 2.500 lekë 25.000  
3- Honorar për kuratorin 100.000 
4-Honoraret e komisionit për përcaktimin e çmimit fitues: 
 ( 3 persona x 10.000 ) 30.000 
5- Honorar për çmimin fitues (vepra fituese kalon në pronësi të GASH) 100.000  
6- Katalogu i ekspozitës (200 copë) shtypi 60.000 
7- Shërbime të dizajnit grafik për eventin ( formulim grafik i katalogut, poster, fotografimi i veprave etj.) 20.000  
8-Bileta udhëtimi (në rastin kur kuratori banon jashtë Shqipërisë) 40.000 
 
9- Shpenzime për realizimin e ekspozitës (mure ndarës gipsi,lyerje,  
kornizime,materiale të ndryshme teknike, printime, etj) 30.000  
  
a-Shënim sqarues për honoraret: 
Honoraret per komisionin e cmimeve dhe kuratorin marrin si bazë referimi: 
- Personel- akademik kategoria prof/prof.as –paga mujore e pozic. 96.000 
b- Kuratori i eventit mund të përzgjidhet, me aprovim të këshillit artistik, një profesionist i fushës me banim brenda ose jashtë 
Shqipërisë.  
 
 
Totali: 465.000 lekë 
 
  



464 |  
 

 

Nr.29 

Projekti: P11.F1.O1.A.29 
 
Ekspozita personale e fituesit të “Çmimit Idromeno  
2015”, Lek Gjeloshi. 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen 
me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Konkursi kombëtar i artit pamor për artistët e rinj “Çmimi Idromeno” organizohet çdo dy vjet nga Galeria e Arteve. Ai ka për 
objektiv mbështetjen e artistëve të rinj në fushën e arteve pamore në realizimin dhe ekspozimin e kërkimeve të tyre individuale 
dhe krijimin e një platforme dinamike për të tërhequr vëmendjen e specialistëve dhe vlerësimin e publikut ndaj arritjeve më të 
mira të artit bashkëkohor shqiptar. Në realizimin e 4 edicioneve të deritanishme të Çmimit Idromeno, në vitet 2008, 2010, 2013, 
2015, kanë bashkëpunuar si kuratorë apo anëtarë të komisioneve të vlerësimit studiues, historian arti dhe personalitete të 
shquara të artit shqiptar. Njëkohësisht një brez i ri artistësh të talentuar janë prezantuar me veprat e tyre para publikut 
shkodran. 
Çmimi Idromeno konsiston në një shpërblim financiar për fituesin, vepra e të cilit bëhet pjesë e fondit të GASH, si dhe në 
mbështetjen që Galeria e Shkodrës i jep atij vitin pasardhës në organizimin e një ekspozite personale. 
Fitues i Çmimit Idromeno 2015 u shpall artisti Lek Gjeloshi. Ai ka lindur në Shkodër, në vitin 1987. Eshtë diplomuar në 
Akademinë e Arteve të Firences. Ka ekspozuar në disa institucione të ndryshme si: The Museum of Modern Art në Moskë, 
Rusi; Casa Masaccio Centro per l'Arte contemporanea, Villa Romana, Palazzo Vecchio, Fondazione Lanfranco Baldi në Itali, 
Galeria e Arteve të Kosovës, Galeria Kombëtare e Arteve Tiranë dhe në Galerinë e Arteve në Shkodër. Disa nga ekspozitat e 
tij: A time for dreams: 4th International Biennale for Young Art kuruar nga kuratori britanik David Elliott, Nuovo Cinema 
Masaccio, Fuori Posto, Proiezioni 2013, Lontano da dove? të kuruara nga kuratori italian Pier Luigi Tazzi dhe Terranauti kuruar 
nga Ilaria Mariotti e Angelika Stepken.  

ii. Synimi i projektit  

Të ruajë lidhjen mes dy edicioneve të këtij aktivitetit dhe ta promovojë atë në panoramën artistike lokale dhe kombëtare. 
Të plotësojë dhe të përforcojë vlerën e këtij çmimi duke shtuar interesin për pjesmarrje në konkurrim të artistëve të rinj. 
Të mbështesë artistët e rinj në përpjekjet e tyre për krijimin e një karriere profesionale.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Planifikimi i hapave konkretë për realizimin e aktivitetit, së bashku me artistët. 
Njoftimi nëpërmjet internetit dhe mediave për kohën e realizimit të projektit. 
Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve promocionale.  
Ndërmarrja e hapave konkretë, në bashkëpunim me artistët,  për realizimin e ekspozitës (transportimi i veprave, selektimi, 
instalimi etj) 
Përgatitja e materialit të shtypur që shoqëron eventin (fotografim i veprave,sistemim i materialit të shkruar, koordinim dhe 
kontroll i punës me entin botues) 
Organizimi i ceremonisë së hapjes së ekspozitës. 
Angazhimi sistematik i stafit në shërbimin ndaj vizitorëve në periudhën që ekspozita qëndron e hapur për publikun. 
Planifikimi i vizitave të organizuara nga institucionet e edukimit dhe biseda rreth veprave me autorin. 
Bashkërendimi i punës me drejtorinë dhe zyrën e financës për përmbylljen e  procedurave financiare me bashkëpunëtorët . 
b) Rezultatet që prisni  

Realizimi i një ekspozite të artit bashkëkohor me nivel cilësor.  
Promovimi i Çmimit Idromeno si një nga aktivitetet më të rëndësishëm që realizon Galeria e Shkodrës. 
Zgjerimi i kontakteve dhe i bashkëpunimit të Galerisë me artistë të rinj që operojnë në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. 
Krijimi i vazhdimësisë mes dy edicioneve të “Çmimit Idromeno” 

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

 Artistët  
Institucionet kulturore 
Publiku  

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 
Shpenzimet për cdo aktivitet 

Totali (000 
lek) 
 

Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Kosto për realizimin dhe instalimin e ekspozitës   200  

A.2 Shpenzime të promovimit të aktivitetit   30  
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A.3 Shërbime të dizajnit grafik për eventin   20  

A.4 Katalogu/shtypi                     40  

A.5 Bileta udhëtimi -artisti   25  

 Totali     315  315  

f) Periudha e zbatimit   
 
Gjatë vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Galerisë së Arteve Shkodër 

 
 
 
 
 
Pasqyra e shpenzimeve për realizimin  e ekspozitës personale të fituesit të “Çmimi Idromeno 2015” 
 
1-Kosto për instalimin e ekspozitës dhe veprave të artistit ( shtjellohet në bashkëpunim me artistin): 
( -printime fotosh, paspartura dhe kornizime, materiale të tjera për realizimin e veprave, montim-çmontim, ndarje karton xhesi 
27 m2, pluriball 53 m2, disuazorë çeliku 35 ml, ngjitëse biadeziv, lyerje me bojë plastike 45 m2, silikoni etj)                                                                                                                     
Materiale: karton xhesi 27 m2x1500=40500/lyerje 45m2x 185=8325/pluriball 53 m2x4shtresa= 4 bobinax70euro 
bobinax62.5m2 bobina=39200+transp/disuazorë celiku      
                                                                                                                           200.000 
2- Shpenzime të promovimit dhe komunikimit të aktivitetit: 
(printim ftesa; poster; baner; njoftim në TV, printime ne forex statement kuratorial, etj.) 
                                                                                                                          30.000 
3- Shërbime të dizajnit grafik për eventin ( formulim grafik i katalogut, poster dhe dokumentimi fotografik i eventit   )                                                                  
20.000                                            
4- Katalogu/ shtypi    (200 copë)                                                                       40.000                                                                                                                       
5- Bileta udhëtimi -artisti ( Itali- Shqipëri vajtje –ardhje)                                        25.000 
                                                                        
         Totali:    315.000 lekë 
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Nr.30 

Projekti: P11.F1.O1.A30  
 
“Personazh i ftuar”- Ekspozitë personale e një 
personaliteti të spikatur të artit pamor shqiptar të ftuar 
nga Galeria e Arteve e Shkodrës. 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që 
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Ky projekt përputhet me synimet e GASH për t’u afirmuar si një institucion që ndjek me interesim zhvillimet bashkëkohore të 
artit pamor shqiptar, si dhe me misionin e saj për të luajtur rolin e ndërmjetësit të kualifikuar mes publikut dhe artistëve cilësorë 
me një karrierë të suksesshme artistike.  
Aktiviteti është konceptuar si ftesë që i drejtohet një artisti të spikatur në fushën e arteve pamore në nivel mbarëkombëtar për t‘i 
organizuar një ekspozitë personale në Galerinë e Arteve të Shkodrës. Kjo praktikë është përfshirë në axhendën e GASH vitet e 
fundit me rezultate pozitive siç e dëshmojnë ekspozitat e artistëve të njohur A.Paci, B.Kaceli, H.Nallbani, E.Gjikopulli, A.Bytyçi, 
R.Goga etj. 

ii. Synimi i projektit  

Ekspozimi i arritjeve më serioze të fushës së artit pamor në nivel mbarëkombëtar para publikut artdashës shkodran. 
Promovimi i Galerisë së qytetit të Shkodrës në arenën kombëtare e mbarëkombëtare. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Ndërtimi i kontakteve me artistin për të planifikuar temat, afatet kohore dhe hapat e nevojshëm për realizimin e aktivitetit. 
Njoftimi nëpërmjet internetit dhe mediave për kohën e realizimit të aktivitetit. 
Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve promocionale.  
Ndërmarrja e hapave konkretë, në bashkëpunim me artistin, për realizimin e ekspozitës (transportimi i veprave, selektimi, 
instalimi etj). 
Përgatitja e materialit të shtypur që shoqëron eventin (fotografim i veprave, sistemim i materialit të shkruar, koordinim dhe 
kontroll i punës me entin botues) 
Organizimi i ceremonisë së hapjes së ekspozitës. 
Angazhimi sistematik i stafit në shërbimin ndaj vizitorëve në periudhën që ekspozita qëndron e hapur për publikun. 
Planifikimi i vizitave të organizuara nga institucionet e edukimit dhe biseda rreth veprave me autorin.  
b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e një ekspozite të arteve pamore të një niveli të lartë artistik. 
Prezantimin e krijimtarisë artistike të një artisti të spikatur para spektatorit të qytetit. 
Zgjerimin e bashkëpunimit të institucionit në nivel kombëtar e përtej.  

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

 Artistë  
Institucione kulturore 
Spektatorë 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 
Shpenzimet për cdo aktivitet 

Totali (000 lek) 
 

Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Promocioni   20   

A.2 Akomodim-fjetje    6  

A.3 Akomodim-ushqim    5  

A.4 Transporti/ambalazhimi   45   

A.5 Shërbime të dizajnit grafik për eventin   20  

A.6 Broshurë e ekspozitës/shtypi   40       

   Shuma  136  136  

f) Periudha e zbatimit   
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Stafi i Galerisë së Arteve Shkodër 
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Pasqyra e shpenzimeve për realizimin e ekspozitës  
 

1- Promocioni e komunikim eventi (ftesa, poster, baner,printime tekstesh)   20.000           
2- Akomodim fjetje (1 person x 2 ditë x 3.000)                     6.000 
3- Akomodim ushqim (1 person x 2 ditë x 2.500)                5.000                   
4- Transporti (plus ngarkim- shkarkimi) i veprave nga vendodhja për në Shkodër dhe  kthimi i tyre në destinacion 

(Shkodër-vendodhja e parë) në fund të aktivitetit./shpenzime ambalazhimi (kamion taksi 2 ditë + ngarkim-
shkarkim+material ambalazhim)      45.000  

5- Broshurë e ekspozitës/shtypi (200 copë)                  40.000    
6- Shërbime të dizajnit grafik për eventin ( formulim grafik i katalogut, poster dhe dokumentimi fotografik i eventit )                  

        20.000                      
                              
                                        Tot: 136.000 lekë 
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Nr.31 

Projekti: P11.F1.O1.A31  
 
Takimet publike – bisedat publike mbi artin dhe Ëorkshop  
me artistë të rinj 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 
interes lokal si dhe administrimin e objekteve që 
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Takimet publike, bisedat e hapura për publikun për temat e artit dhe ëorkshopet me artistët e rinj zënë një vend të rëndësishëm 
në axhendën e GASH. Ata janë pjesë integrale e programeve të galerive publike me synim zgjerimin e komunikimit me 
spektatorin, informimin shkencor-artistik dhe bashkëpunimin me artistët e rinj. Ky projekt parashikon 3 takime me artistë dhe 
studjues të artit, të cilët do të trajtojnë tema të rëndësishme për historinë e artit bashkëkohor në biseda të hapura për artistë 
dhe dashamirës të artit si dhe një ëorkshop me artistë të rinj dhe studentë të specialitetit. 

ii. Synimi i projektit  

Informimi artistik e shkencor i publikut. 
Krijimi i një atmosfere diskutimi dhe bashkëpunimi konstruktiv me artistët dhe studentët që operojnë në fushën e artit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Ndërtimi i kontakteve me artistë dhe specialistë përfaqësues të fushave të lartpërmendura që do të përfshihen në projektin e 
mësipërm. 
Njoftimi (nëpërmjet internetit dhe mediave) për temat dhe kohën e realizimit të eventit. 
Realizimi i eventit. 
Dokumentimi dhe pasqyrimi i eventit në rrjetet sociale dhe faqen web të GASH. 
Finalizimi i punës me drejtorinë dhe zyrën e financës për përmbylljen e procedurave financiare me bashkëpunëtorët dhe 
artistët. 
 
b) Rezultatet që prisni  
Përçim i informacionit shkencor artistik për publikun. 
Shkëmbim opinionesh dhe rritje të debatit artistik mbi tematika të rëndësishme te artit. 
Pasurim i aktivitetit të GASH përkrah eventeve të tipit ekspozues. 

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

 Artistë,specialistë të fushës, institucionet kulturore, studentë, 
spektatorë  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 

Totali 
(000 lekë) 

Nga kjo: 

Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Materiale për realizimin e aktivitetit                                                               20  

A.2 Honorare    60  

A.3 Akomodim – Fjetje    27  

A.4 Akomodim – Ushqim    22.5  

A.5 Promocion   10  

A.6 Shpenzime për botim   20  

A.7 Shpenzime udhëtimi   30  

 Totali 189.5  189.5  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Stafi i Galerisë së 
Arteve Shkodër 
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 Bisedave Publike dhe ëorkshop 1 javor  
A-3 takime-lektor i ftuar - Honorare (10.000 për person x3)       =               30.000 
B-3 Akomodim për të ftuarit ( studjues arti)                                      
  (3 dieta ditore të shpërndara sipas programit) 
             -ushqim 3 x 2500 lekë/dita                                                                7.500 
             -fjetje    3 x 3.000 lekë/nata                                                               9.000 
                                                                                                                   
ëorkshop 1 javor: 
- Promocioni                                                                                                  10.000 
- materiale për realizimin e aktivitetit                                                             20.000                                     
 -Akomodim për të ftuarit (artisti drejtues i ëorkshopit )                                      
  (6 dieta ditore të shpërndara sipas programit) 
             -fjetje    6 x 3.000 lekë/nata                                                               18.000 
             -ushqim 6 x 2500 lekë/dita                                                                15.000 
 -botim                                                                                                             20.000 
 -honorar                                                                                                         30.000 
 -bileta udhetimi per te ftuarit                                                                          30.000                                                  
                                                                                                             Tot:  189.500 
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Nr.32 
Projekti:  
 
Aktivitete  në partneritet me subjekte kulturore të tretë 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe 
promovimin e vlerave dhe trashëgimisë 
kulturore me interes lokal si dhe administrimin 
e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Historikisht GASH, e kondicionuar nga burimet e kufizuara financiare në dispozicion, nuk është angazhuar në rolin e partnerit 
financiar në projekte që zhvillohen jashtë hapësirave të saj. Aktivitetet në bashkëpunim me të tretët janë një risi për GASH, 
duke përjashtuar raste të veçuara si: Simpoziumi i skulpturës i vitit 2011. Kjo praktikë pune është e njohur për institucionet 
kulturore të ngjashme, të cilët kontribuojnë në projekte, ku përfitues janë si komuniteti artistik lokal, ashtu dhe vetë subjekti 
bashkëpunues në drejtim të promocionit, kontributit kulturor, përftimit të aktiviteteve kulturore gjurmëlënës dhe me një impakt 
pozitiv në kontekstin ku zhvillohen.  
Deri në këtë moment mund të përmendim kërkesat për bashkëpunim (projekte në zhvillim) nga Galeria Kombëtare e Arteve, Art 
House, shoqata, individë etj., për organizim ekspozitash, ëorkshope, eventesh artistike etj.  

ii. Synimi i projektit  

Sinergji me faktorë kulturorë lokalë dhe jashtëlokalë në implementimin e eventeve kulturore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Ndërtimi i kontakteve konstruktive me subjekte kulturore të interesuar. 
Përcaktimi i qartë i objektivave dhe termave të bashkëpunimit (në kuptimin financiar dhe organizativ) 
Faza e realizimit konkret të eventit. 
Promocioni i rezultateve të arritura 
Përmbyllja e veprimeve standarde me Zyrën e financës dhe Drejtoritë përkatëse. 

b) Rezultatet që prisni  

Përftimi i aktiviteteve kulturore gjurmëlënës dhe me një impakt pozitiv në kontekstin ku zhvillohen. 

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

 Artistë,institucione,shoqata kulturore, komuniteti  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura   

Shpenzimet për cdo aktivitet 
 

Totali 
(000 
lek) 

Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Bileta udhetimi   100  

A.2 Shpenzime akomod.ushqim   9  

 Totali    109  109  

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Stafi i GASH për pjesën e institucionit 
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Buxheti i detajuar: 
Shënim:  
Ky projekt mund të mbështetet nga Gash-nëpërmjet buxhetit vjetor të institucionit, ose nga Zyra e Kulturës e Bashkisë Shkodër 
nëpërmjet buxhetit të aktiviteteve kulturore të kësaj zyre. 
Shpenzimet e mëposhtmei referohen mbështetjes së eventit Biseda Publike që do të zhvillohet në qendrën e artit ArtHouse 
Shkodër gjatë vitit 2016. 
 (Bileta udhëtimi :Mirjam Varadinis ( kuratore e Kunsthaus Zyrih), James Lingëood ( drejtor i Artangel, Londer), Stefano Boeri 
(arkitekt ,Milano) 
- Bileta udhëtimi vajtje-ardhje ( /Zyrih-Tiranë/Londër- Tiranë /Milano- Tiranë)  100.000                                                                                       
-Akomodim për të ftuarit                                                                                        9.000 
  (3 dieta ditore të shpërndara sipas programit)                                 -ushqim 3 x 3.000 lekë/dita                                                                       
                                                                                                                               
                                                                                                                   Tot:  109.000 
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Nr. 33 

Projekti: P11.F2.O1.A1 
 
“Një Piano për Qytetin e Artit” 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për   zonën) 

Prej shumë vitesh artistëve dhe instrumentistëve shkodranë u mungon një instrument cilësor, piano koncertore. Ky instrument 
do të mundësonte organizimin e koncerteve në piano, në nivelin e duhur. Vlera e një instrumenti të tillë cilësor është e lartë, për 
këtë arsye Bashkia e Shkodrës, në mbështetje të kërkesave të vazhdueshme të artistëve shkodranë për sigurimin e një pianoje 
“koncertore”, për Teatrin “Migjeni”, në projekt-buxhetin e vitit 2016 planifikon vënien në dispozicion të një vlere financiare të 
konsiderueshme për pianon. 
Një piano koncertore ka një vlerë të konsiderueshme, ndaj për të siguruar vlerën e nevojshme, Bashkia e Shkodrës në 
mbështetje të artistëve dhe së bashku me to, ka iniciuar një fushatë ngritje fondi, “Një Piano për Qytetin e Artit” me objektiv 
sigurimin e fondit të mjaftueshëm për blerjen e pianos. 
Për vitin  2015 është  arkëtuar shuma prej 109 270 lekë. Bashkia parashikon që gjatë vitit 2016 shuma e dhuruar të arrijë ne 3 
000 000 lekë. 
Nga një testim i tregut, një piano cilësore e përshtatshme për aktivitetet kulturore të qytetit tonë  vlerësohet të kushtojë 4 000 
000. Diferencën prej 1000000 lekësh Bashkia e parashikon në buxhetin e vitit 2016. 

ii. Synimi i projektit  

Të financojë për ngritjen e fondit të nevojshëm për blerjen e Pianos koncertore për artistë dhe muzikantë. 
Të kontribuojë në pasurimin e jetës artistike dhe kulturore në Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Ngritjen e një grupi pune të përbërë prej artistësh e instrumentistësh të mirënjohur. 
Koordinimin dhe bashkërëndimin e aktiviteteve, kulturore, mediatike etj, me objektiv, sigurimin e fondit të nevojshëm për blerjen 
e pianos. 
Sigurimin e financimit periodik deri në sigurimin e vlerës së plotë financiare të nevojshme për blerjen e pianos.    
b) Rezultatet që prisni  

Fushatë ngritje fondesh aktive dhe cilësore deri në sigurimin e vlerës së duhur financiare. 
Rritje progresive e vlerës financiare deri në sigurimin e vlerës së mjaftueshme për sigurimin e pianos. 
c) Aktorët e mundshëm  
Artistë dhe instrumentistë, 
Media 
Teatri “Migjeni”,  
Shkolla e Muzikës “Prenkë Jakova” 
 
 

d) Kontributet e mundshme në projekt  
Bashkia e Shkodrës,  
Individë,  
OJF, 
Media, 
Biznese   
 

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

Shpenzimet për cdo aktivitet 
Totali (000 
lek) 
 
      

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Blerje Piano   
  4 000 

 Shuma 4 000   4 000 

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë gjithë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Zyra e Kulturës. 
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Nr.34 

Projekti: P11.F2.O1.A2  
 
Blerje impiant audio, sistem ndriçimi dhe 
pod për koncerte live 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2.  
Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve kulturore 
dhe artistike te Bashkise se Shkodres 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shjpego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
Bashkia e Shkodrës zhvillon shumë aktivitete gjatë një viti kalendarik dhe në të gjitha këto aktivitete i nevojitet 
infrastrukturë, foni, ndricim dhe pod, shërbim të cilin e paguan në të gjitha këto aktivitete.  
Bazuar në këtë situatë, ne kemi analizuar që paisje te tilla duhet të jenë në pronësi të Bashkisë së Shkodrës.  
Theksojmë se këto paisje do të vihen në dispozicion edhe në cdo event që do të organizojnë të gjitha institucionet e varësisë 
se kultures dhe jo vetem. 
Krahas këtyre aktiviteteve kjo njesi infrastrukturore mendojmë se do te sherbejë dhe për zhvillimin e aktiviteteve dhe në njësitë 
administrative, promovime, koncerte etj.  

ii. Synimi i projektit  

Pasurimi i infrastrukturës për zhvillimin e aktiviteteve social kulturore e artistike në qytet. 
Bashkia do të ketë nje infrastrukture të levizshme për mundësimin e koncerteve dhe veprimtarive te hapura.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Analiza dhe studimi per blerjen e fonisë ne fjalë.  
Mbledhja e një grupi ekspertësh dhe teknikësh.  
Tenderimi 
Magazinimi 
Hartimi i planit të punës për përsonin përgjegjës për këtë impiant. 
Mirëmbajtja në vazhdimesi e aparaturave.  

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

Rritjen e numrit te aktiviteteve të hapura ne qytet.  
Thjeshtimin e zhvillimit te koncerteve dhe cdo vepritarie tjetër të hapur.  

c) Aktorët e mundshëm  
d) Kontributet e mundshme në projekt 
(kush do të kontribuojë për këtëprojekt, 
financiarisht etj.) 

Institucionet e varësisë 
Shoqeritë kulturore që do të zbatojne te gjithë kalendarin e aktiviteteve të 
Bashkisë Shkodër.  
Komuniteti i artistëve.  
Shoqatat e ndryshme që operojnë në qytetin tonë.  
Artistët e pavarur 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mësipërme (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Skena 30 metër katror    300 

A.2 Fonia 4 mijie ëat Model Bose L2 / copë2    400 

A.3 Mikser profesional     300 

A.4 Mikrofona    75 

A.5 Stativa    40 

A.5 Ndriçim    300 

A.6 Amerikaner    140 

 Shuma  1 555   1 555 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
stafi drejtorisë së kulturës, arsimit, rinisë e sportit 
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Nr.35 
Projekti: P11.F2.O1.A3 
 
Orkestra Frymore, honorare vjetore 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2.  
Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te 
institucioneve kulturore dhe artistike te 
Bashkise se Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Formacioni i Orkestrës Frymore është një nga vlerat e veçanta artistike unikale që ka qyteti ynë me fillimet e saj të hershme që 
nga viti 1876. 
Siç dihet ky formacion është vijues i traditave më të mira të formacioneve që kanë debutuar në qytetin e Shkodrës dhe jo 
vetëm.  
E mbështetur nga Bashkia e Shkodrës dhe e menaxhuar nga Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, është një formacion mjaft i 
konsoliduar.  
Në vitin 2009 fitoi çmimin e parë në një festival ndërkombëtar në Xhulia-Nova Itali.  
Gjithashtu fituese në shumë takime kombëtare të organizuara ndër vite të orkestrave frymore me drejtues, muzikantë të shquar 
si: Zef Kurti, Prenkë Jakova, Tonin Daija, Abdullah Salabegu dhe së fundi dirigjentin aktual Kujtim Alija. 
Ky formacion ka realizuar aktivitete të shumta duke filluar nga koncerte-recitale, koncerte me rastin e festave kombëtare, 
parakalime në qytet, inagurime të ndryshme, përkujtime të figurave historike, pjesmarrje në aktivitete jashtë vendit etj. 
Të flasësh për historikun e orkestrave frymore të Shkodrës duhet të flasësh për rreth 140 vite histori.  
Prandaj ky formacion duhet të mbrohet dhe të mbështetet ashtu siç i takon.  
Bashkia e Shkodrës çdo vit e ka bërë detyrën e saj duke e financuar rregullisht për 11-të muaj të vitit, por edhe duke i siguruar 
realizimin e aktiviteteve të shumta.  
Kërkesa jonë është që Orkestra Frymore e qytetit të vazhdojë  të financohet edhe për vitin 2016 me të njëjtat honorare dhe 
kushte që ka aktualisht. 
Këtë vit Orkestra Frymore do të realizojë këto aktivitete: 
Karnavalet e Shkodrës. 
2 Prilli. 
Dita e Luleve. 
Dita e Liqenit. 
Dita Boterore e Turizmit. 
Dita e Artizanatit dhe Zejeve. 
Paradë me Maturantët. 
Kryengritja e Postribës. 
Koncert-Premiere i Orkestrës Frymore. 
Koncert-Premiere i Orkestrës Frymore në Tiranë. 
28 Nëntori. 
Ndërmendje. 
Performanca në qytet. 
 

ii. Synimi i projektit  
Ruajtja e traditës së këtij formacioni. 
Realizimi i aktiviteteve me rastin e festave të ndryshme. 
Gjallërimi i jetës artistike të qytetit. 
Promovimi i vlerave artistike të kësaj trupe. 
Nxitja e turizmit kulturor. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Parashikimi në Projekt-Buxhet për financimin e Orkestrës Frymore. 
Realizimi i kontratës kolektive me instrumentistët, spalën dhe dirigjentin. 
Realizimi i projekteve të ndryshme artistike për orkestrën dhe konkretizimi i tyre. 
Përzgjedhja e repertorit për të gjitha aktivitetet. 
Sigurimi i partiturave. 
Prova intensive me orkestrën. 
Përgatitja e materialeve promocionale. 
Promovimi në media i të gjitha aktiviteteve. 

b) Rezultatet që prisni  

Spektatorët marrin kënaqësinë e dëshiruar gjatë performancave artistike të Orkestrës Frymore. 
Përfiton qyteti i Shkodrës që ruan traditën e këtij formacioni që njihet në arenën kombëtare e ndërkombëtare. 
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c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti artistik, instrumentistët dhe muzikantët, por edhe më gjërë. 
 Bashkia e Shkodrës. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 lek) 
Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Dirigjenti i orkestrës(1 person *20 000* 11 
muaj)   220  

A.2 Instrumentist/përgjegjës i trupës  
                               (1 person *10 000* 11 muaj)   110  

A.3 Instrumentist         (38 persona *8 000* 11 
muaj)   3 344  

 Totali 3 674  3 674  

f) Periudha e zbatimit   
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 
Sidrit Lohja 

 
  



476 |  
 

 

Nr. 36 
Projekti: P11.F2.O1.A4  
 
Mobilim për Qendrën Kulturore “Pjetër Gaci” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2.  
Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te 
institucioneve kulturore dhe artistike te 
Bashkise se Shkodres 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Në Qendrën Kulturore “Pjetër Gaci” është e nevojshme ndërhyrja dhe investimi në mobilimin e ambienteve, krysisht në 
sistemimin e arkivës, pasi mungojnë rafte që shërbejnë për sistemimin e dokumenteve dhe veprave muzikore.  
Në këtë institucion mungojnë rafte për sistemimin e veshjeve popullore, veshjeve të orkestrës frymore, mungojnë tavolina dhe 
karrige zyre që shërbejnë për mbarëvajtjen e punës. 
Gjithashtu në sallën e provave duhen pasqyra për grupin e valleve. 
Mbarëvajtja e punës së institucionit lidhet ngushtë me këto investime pasi pajisjet që ne kemi nuk janë të mjaftueshme ose janë 
të amortizuara. 

ii. Synimi i projektit  

Të krijohet një ambient efikas për mbarëvajtjen e punës dhe sistemimin e materialeve që disponon institucioni ynë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Projekt-Preventiv 
Specifikimet teknike 
Shqyrtimi i tregut për të përfituar ofertën më të mirë. 

b) Rezultatet që prisni  

Sistemimi praktik dhe viziv i materialeve arkivore që disponojmë. 
Ruajtja dhe mirëmbajtja e kostumeve tradicionale dhe të orkestrës frymore. 
Ruajtja dhe mirëmbajtja e materialeve muzikore.  
Ekspozimi dhe promovimi i disa kostumeve që përmbajnë vlerat më të pasura etno-kulturore. 

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

Arkitekt 
Artistët 
 

Bashkia e Shkodrës. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 lek) 
Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Rafte entjefi për garderobë.    250  

A.2 Rafte entjefi për arkivë.    150  

A.3 Rafte entjefi për zyrë.    20 

A.4 Tavolinë zyre.    28 

A.5 Tavolinë kompjuteri.    12 

A.6 Kapakë rafti me xhama.    12 

A.7 Karrige zyre për vizitorë.    50  

A.8 Pasqyra.    23 

 Totali  545   545 

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 
Sidrit Lohja 
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Pasqyra e shpenzimeve: 
Mobilim për Qendrën Kulturore “Pjetër Gaci” 
 
Nr. Përshkrimi Specifikimi teknik 

1. Rafte entjefi për garderobë. 

Permasat 200*80*60 cm 
Korniqe entjefi 
Ngjyra : Venge 
10 copë 

2. Rafte entjefi per arshive 

Permasat 200*80*40 cm 
Korniqe entjefi me xhama 
Ngjyra : Venge 
5 ndarje të brendshme-serxhinë 
6 copë 

3. Raft entjefi për zyre 

Permasat 200*80*40 cm 
Korniqe entjefi me xhama 
Ngjyra : Venge 
5 ndarje të brendshme-serxhinë 
1 copë 

4. Tavolinë zyre 

Finitura e syprinës: MDF Rovere. Struktura: MDF. Këmbët;  MDF 
Rovere. Gjatësi: 200 cm, Gjeresi: 170 cm, Lartesi : 75cm, Në forme 
(L) 
2 copë 

5. Tavolinë kompjuteri. 1 copë 
 
6. Kapakë rafti me xhama. 6 copë 

7. Karrige zyre vizitorësh. Ngjyra : e zezë 
20 copë 

8. Pasqyra  
 

Nr. Emërtimi Njësia Çmimi Sasi Vlerë 

1. Rafte entjefi për garderobë. copë 25.000 lekë 10 copë 250.000 lekë 

2. Rafte entjefi per arshive copë 25.000 lekë  6 copë 150.000 lekë 

3. Raft entjefi për zyre copë 20.000 lekë 1 copë 20.000 lekë 

4. Tavolinë zyre copë 28.000 lekë 1 copë 28.000 lekë 

5. Tavolinë kompjuteri copë 12.000 lekë 1 copë 12.000 lekë 

6. Kapakë rafti me xhama copë 2.000 lekë 6 copë 12.000 lekë 

7. Karrige zyre vizitorësh. copë 2.500 lekë 20 copë 50.000 lekë 

8. Pasqyra copë   23.000 lekë 

           Totali lekë me tvsh                                                                          545.000 lekë 
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Nr. 37 

Projekti: P11.F2.O1.A5 
 
Pajisje Teknike Zyre për Qendrën Kulturore “Pjetër Gaci” 
(kompjuter dhe printer) 
 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2.  
Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve 
kulturore dhe artistike te Bashkise se Shkodres 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Në Qendrën Kulturore “Pjetër Gaci” është shumë e rëndësishme që të investohet në pajisjet teknike. 
Në realitetin e sotëm kërkohet që të gjitha dokumentacionet të jenë të automatizuara dhe të publikuara online dhe të punohet 
për digjitalizimin e tyre. 
Për këtë shihet e nevojshme që ky institucion të pajiset me një kompjuter, laptop i parametrave të mira gjithashtu një 
printer,scanner me ngjyra i formatit A3,A4. 

ii. Synimi i projektit  

Krijimi i një baze teknike të nevojshme për ushtrimin normal të funksioneve të institucionit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Testimi i tregut për mundesitë teknologjike që ofron. 
Ndjekja e hapave të mëtejshëm për procedurat e blerjes (prokurimit) të pajisjeve. 

b) Rezultatet që prisni  

Kushte më të mira teknike në ushtrimin e detyrave funksionale të Qendrës Kulturore “P. Gaci”, shërbim më i kualifikuar. 

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

 Personeli i institucionit,  
 artistet. 
 

  
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Kompjuter (laptop)    120 
A.2 Printer A3, A4    50 
 Totali   170   170 
f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 
Sidrit Lohja 
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Pajisje teknike zyre  
(kompjuter/laptop dhe printer) 
 

Nr. Emërtimi Njësia Çmimi Sasi Vlerë 

1. Kompjuter Laptop copë 120.000 lekë 1 copë 120.000 lekë 

2. Printer A3,A4 copë 50.000 lekë 1 copë 50.000 lekë 

           Totali lekë me tvsh                                                                          170.000 lekë 
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Nr.38 
Projekti: P11.F2.O1.A6  
 
Krijimi dhe Mirëmbajtja e Faqes Web  

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2.  
Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te 
institucioneve kulturore dhe artistike te 
Bashkise se Shkodres 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Një institucion kulturor publik, siç është Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, në përmbushjen me seriozitet dhe profesionalizëm të 
funksioneve të saj, është e nevoshme që të ndërtohet faqja e saj zyrtare e Web-it.  
Kjo shihet si një domosdoshmëri e kohës që të disponojmë një faqe të tillë në mënyrë që të interesuarit të ndjekin online 
kalendarin e aktiviteteve, historikun e institucionit, etj. 
Në të ardhmen mund të kemi rregjistrime online për konkurse ose dorëzimin e dosjeve të aplikantëve që mund të kërkojnë 
bashkëpunime për koncerte, recitale etj.  

ii. Synimi i projektit  

Rritjen e nivelit profesional në administrimin dhe funksionimin e institucionit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Bashkërendimi i punës me zyren e financës për përmbushjen në kohë të proçedurës së blerjes së shërbimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritje e efikasitetit dhe përmirësim të cilësisë së punës në pasqyrimin e aktiviteteve të institucionit. 

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

Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, bashkëpunëtorët institucionalë me të cilët 
bashkëvepron institucioni 
Artistët vendas dhe të huaj 
Komuniteti 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet 
 

Totali (000 
lek) 

Nga kjo: 
Paga, sig operative kapitale 

A.1 Hostim dhe mirëmbajtje të faqes Web per vitin 2016   50  

 Shuma 50  50  

f) Periudha e zbatimit   
 
Gjatë vitit 2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 
Sidrit Lohja 
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Nr 39 

 
Projekti : P11.F2.O1.A7  
 
Përmirësim i kushteve të punës për aktorët, për pritjet e të 
ftuarve dhe blerje paisje teknike  
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2.  
Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te 
institucioneve kulturore dhe artistike te 
Bashkise se Shkodres 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Teatri “Migjeni” është një institucion që ka një ndikim të madh në zhvillimin dhe nxitjen e jetës kulturore artistike në qytetin e 
Shkodrës. Historia e lëvizjes teatrore në  qytetin tonë i ka fillesat me shoqëritë amatore që datojne rreth 130 vjet më parë. 
Teatri profesionist  ka kontribut të shkëlqyer që në krijimin e tij në vitin 1949. Me ndërtimin e godinës së Teatrit në vitin 1958, u 
krijua një qendër akoma më e rëndësishme për kulturën e qytetit dhe të mbarë artit teatror shqiptar. Opera e parë shqiptare 
“Mrika” ishte aktiviteti i parë i organozuar në teatrin e sapo ndërtuar. 
Gjatë jetës së vet artistike teatri dhe estrada e Shkodrës kanë përfomuar me qindra shfaqje dhe aktivitete të ndryshme.  Tradita 
dhe eksperieca, prurjet e reja të talenteve, pritshmëria artistike e qytetarëve,  janë një shtysë e rëndësishme  për organizimin e 
aktiviteteve të reja dhe përmirësimin cilësor të tyre. 
Pavarsisht përpjekjeve të stafit të teatri dhe estradës, kapacitetet e saj janë më të shumta përsa i përket sasisë dhe cilësisë së 
veprave artistike që mund të vihen në skenë. 
Aktiviteti i personelit të Teatrit ”Migjeni” gjatë 4 – 5 viteve të fundit është kryer në kushte jo të mira. Ne tashmë jemi në 
momentin  kur po bëhet një rikonstruksion pjesor i ambjenteve të Teatrit dhe është shumë e arsyeshme, përveç se një nevojë 
imediate, plotësimi me mobilje dhe paisje i disa dhomave të aktorëve dhe paisja me disa mjete teknike që plotësojnë më së miri  
disa kërkesa për realizimin sa më të mirë të aktiviteteve  artistike. 
Gjatë vitit 2016 ne kemi parashikuar të realizojmë këto aktivitete: 

 Dhjetë Urdhnimet - nga Roberto Benigni 
 “In memoriam”- Pjerin Ashiku 
 “Kopraci – sipas Molierit” Stefan Capaliku 
 “Kur Nënë Tereza ishte Gonxhe” – nga Bashkim Kozeli 
 Shoë 2016 

Stafi i Teatrit “Migjeni” është i angazhuar të kontribuojë si përherë, në pasurimin e jetës kulturore dhe artistike të qytetit tonë. 
Bashkëpunimi me Bashkinë dhe me institucione të tjera që janë afër qytetarit, ka qënë në nivel të kënaqshëm.  
Ne mendojmë se përveç angazhimit tonë, një shtysë pozitive do të jetë edhe nje rritje e vemendjes për përmirësimin e 
aktiviteteve  mbështetëse në institucionin e Teatrit “Migjeni”, brenda kornizave ligjore të parashikuara. 
Si të tilla ne parashikojmë: 
Mobilimi i 10 dhomave të aktorëve, mobilimi i 2 dhomave për të ftuarit  si dhe blerje paisje teknike profesionale 
Blerjet do bëhen duke patur parasysh nevojat e mobilimit të zyrave të aktoreve pas rikonstruksionit të teatrit. E njëjta gjë  do  
bëhet edhe për mobilimin e  2 dhomave për të ftuarit. ( Mendojmë akomodimin e tyre në kushte të thjeshta por të përshtatshme 
duke menduar uljen e kostove për aktivitetet me të tretë që mund të ketë teatri).  
Blerja e paisjeve operacionale, do shërbejë për rritjen e efektivitetit në punë dhe paraqitjen sa me dinjitoze në shfaqet e Teatrit. 
Bashkengjitur fishes jane preventivat e blerjeve , që i  referohen  çmimeve të tregut 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për  atë që është problemi kryesor, përfitimi iI grupit të synuar) 

Të përmirësojmë punën tonë dhe të rrisim  kontributin në pasurimin e jetës artistike të Bashkisë Shkodër 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
1. Procedurat  

 Vlerësimi i nevojave 
 Testimi i tregut  
 Tenderimi  

2. Paisja dhe mobilimi i 10 dhomave te aktoreve 
3. Paisja me mjete teknike profesionale 
4. Paisja e 2 dhomave për të ftuarit 
5. Monitorimi  
b) Rezultatet që prisni  

 Aktivitete të kryera në kohë  
 Përformancë e përmirësuar 
 Numër aktivitetesh i rritur 
 Numër sepktatorësh i rritur 
 Të ardhura të rritura për institucionin 

c) Aktorët e mundshëm  
d) Kontributet e mundshme në projekt 
(kush do të kontribuojë për ketë projekt, 
financiarisht etj.) 
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Administrata e teatrit 
Administratat e bashkisë ( Drejtoria e kulturës)  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mësipërme (pika III) 

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Procedurat     

A.2 Mobilimi i 10 dhomave të aktorëve 744  384 360 

A.3 Blerje paisje teknike profesionale 624  624  

A.4 Mobilimi i 2 dhomave per te ftuarit 209  209  

A.5 Monitorimi      

 Totali 1 577  1 217 360 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon , kur përfundon) 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

. 
 

PREVENTIV 
 

Mobilimi i 10 dhomave të aktorëve 
 

  Emërtimi i mallit Njësia Sasia Çmimi/njësi  Vlera në lekë 

1 Divane copë 10 20000 
200 000 

2 Pasqyra copë 10 4000 
40 000 

3 Rafte copë 10 10000 
100 000 

4 Tavolina copë 10 5000 
50 000 

5 Karriga copë 40 2000 
80 000 

6 Ngrohesa copë 10 4000 
40 000 

7 Perde copë 10 3000 
30 000 

8 Qilim copë 10 8000 
80 000 

Totali  lekë pa tvsh       62 000 

Tvsh 20% 12 400 

Totali lekë me tvsh       744 000 
 

Blerje paisje teknike profesionale 
                      
  Emërtimi i mallit Njësia Sasia Çmimi/njësi  Vlera në lekë 

1 Makine qepese copë copë 40 000 40 000 

2 Lavatrice profesionale me tharje copë copë 100 000 100 000 

3 Hekur rrobash profesional copë copë 30 000 30 000 

4 Videoprojektor copë copë 150 000 150 000 

5 Blerje sharre profesionale copë copë 150 000 150 000 

6 Makine tymi copë copë 50 000 50 000 

 Totali  leke pa tvsh       520 000 

 Tvsh 20%    104 000 

 Totali lekë me tvsh       624 000 
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Mobilimi i dy dhomave për të ftuarit 
                      

  Emërtimi i mallit Njësia Sasia Çmimi/njësi  Vlera në lekë 

1 Raft 2 kapakësh copë 2 10 000 20 000 

2 Shtereter + dysheke copë 4 10 000 20 000 

3 Tavoline mesi copë 2 12 000 24 000 

4 Perde copë 2 3 000 6 000 

6 Karriga copë 4 4 000 16 000 

7 Televizion copë 2 32 000 64 000 

8 Batanije  çarëafë copë 4 6 000 24 000 

 Totali  lekë pa tvsh       174 000 

 Tvsh 20%    33 800 

 Totali lekë me tvsh       208 800 
 
F1 - Formulari i Identifikimit te Idese se Projektit (FIIP)  
 

Projekt zbatimi i plote Rikonstruksion i godinës së Teatrit “Migjeni”. 
Kodi në matricëP11.F2.O1.A8 

 
01. Personat e Kontaktit  
Emri i propozuesit të 
projektit  

 
BASHKIA E SHKODRËS 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit  

 

Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  

 
DREJTORIA E STUDIMEVE PLANIFIKIMIT 
KOORDINIMIT DHE MONITORIMIT TE 
INVESTIMEVE.  

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

FZHR/FSHZH Vendodhja e 
Projektit 

Qyteti Shkodër/Bashkia e 
Shkodrës 

 
02. Identifikimi i Idese se Investimit : Rikonstruksion i godines se Teatrit “ Migjeni”. 

Projekt Idea   
Projekt zbatimi i plotë  

 
Problemet për tu adresuar 

 
Projekt ne vazhdim  

Emri i Programit Infrastrukturë vendore 

 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen  

 
Objektivat e projektit konsistojnë në rivleresimin e objekteve Monument Kulture, krijimi. 
kushteve optimale, ofrimin e një infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë 
komponentët e saj, për ushtrimin e aktiviteteve kulturore.  
Kthimin e Godinës së Teatrit “Migjeni” në parametrat bashkëkohore. 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
lekë  

3,978,526 
Sipas marrëveshjes me FSHZH planifikohet pagesa prej 
 
1,989,263 leke 

 
04. Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 
 Emri Nenshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 
Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

   Aprovimi / refuzimi për tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit  

Sekretari i 
Përgjithshëm  

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm  

 



484 |  
 

 

Nr. 41 
Projekti : P11.F2.O1.A9  
Administrimi dhe Menaxhimi i 
Teatrit “Migjeni” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2.  
Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve 
kulturore dhe artistike te Bashkise se Shkodres 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Institucioni i Teatrit ”Migjeni” është një institucion varësie i Bashkisë Shkodër.  
Çdo aktivitet artistik që ndërmerret është në bashkëpunim dhe me miratim të administaratës së bashkisë. Buxheti, niveli i 
pagave, nivelet e honorareve, etj me propozimin e stafit të Teatrit miratohen nga Bashkia. 
Teatri Migjeni ka një strukturë prej 38 personash në të e cilën përfshihen drejtori, trupa artistike (që përfshin aktorë, 
instrumentistë, drejtues muzike dhe solistë) e përberë nga 21 punonjës dhe sherbimet mbështetese ku përfshihen (fonist, 
grimier, elektricistë, punëtor skene, punëtor ndriçimi mixer, pastruese, piktor, marangoz, roje dhe arkivist ) e përbëre nga 13 
persona.  
Niveli i pgave është i bazuar në VKM Nr. 1619, datë 2.7.2008, “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes 
vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, i ndryshuar 
 
                                                                                                                                                     000/lekë 

Nr. punonjësve Paga ( 600) 
Kontribute 
Sig.Shoqërore 
(601) 

Total 
lekë 

38 18 810, 960 3 141, 430 21 952, 390 
   
Pagat totale për 1 muaj janë 1, 567, 580 leke dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore per 1 muaj janë 261 785  
 

ii. Synimi i projektit ( me nje fjali cfarë do të zgjidhni për atë që ështe problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të arrihen objektivat  e vitit 2016 për organizimin e aktiviteteve artisktike, me qëllim rritjen e konkurrences, cilësisë, promovimit 
të artistëve të rinj dhe gjallërimin e jetës kulturore artistike në Bashkinë e Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Pagesa e punonjësve të Tëatrit ”Migjeni” ( paga bazë) 
 

 Monitorimi i pjesmarrjes në aktivitetin e përditshëm 
 Vlerësimi i performancës në sasi dhe cilësi të stafit 

 
2. Llogaritja dhe pagesa e sigurime shoqerore 
 
b) Rezultatet qe prisni  

 Aktivitete të kryera në kohë  
 Përformancë e përmirësuar 
 Numër aktivitetesh i rritur 
 Numër spektatorësh i rritur 
 Të ardhura të rritura për institucionin 

c) Aktorët e mundshëm  
d) Kontributet e mundshme në projekt (kush 
do tekontribuoje për ketë projekt, 
financiarisht etj.) 

Administrata e Teatrit “Migjeni”  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të msiperme (pika iii) 

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

 Nga kjo: 
Paga, sig operativ

e 
kapitale 

A.1 Paga personeli  ( paga bazë 6000)  18 810, 
960 

18 810, 
960 

  

A.2 Sigurime shoqërore ( 6010 )   2 821, 
644 

2 821, 
644  

  

 SHUMA 21 952, 
390 

21 952, 
390 

  

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
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Nr.42 

 
Projekti : P11.F2.O1.A10   
Shërbime nga të tretë për furnizimin me 
energji, ujë, etj. 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2.  
Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve kulturore 
dhe artistike te Bashkise se Shkodres 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

 Stafi i Teatrit “Migjeni” është i angazhuar të kontribuojë si përherë, në pasurimin e jetës kulturore dhe artistike të qytetit tonë. 
Gjatë vitit 2016 ne kemi parshikuar të realizojmë këto aktivitete: 

 Dhjetë Urdhnimet - nga Roberto Benigni 
 “In memoriam”- Pjerin Ashiku 
 “Kopraci – sipas Molierit” Stefan Capaliku 
 “Kur Nënë Tereza ishte Gonxhe” – nga Bashkim Kozeli 
 Shoë 2016 

Realizimi i aktiviteteve të parashikuara bëhet i mundur duke marrë shërbimë të tjera nga jashtë institucionit të teatrit. 
Shërbimet që do i ofrohen Teatrit Migjeni nga persona dhe subjekte të tjera jashtë janë :  

 energjia elektrike ,  
 uji,  
 telefon + internet,  
 printime + publikime ( për shpalosjen e aktiviteteve të ndryshme të Teatrit ) 
 lënde djegese ( naftëe për kaldajën 2 000 litra ) 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për  atë që është problemi kryesor, përfitimi iI grupit të synuar) 

Të realizojmëpunën  tonë dhe të rrisim  kontributin në pasurimin e jetës artistike të Bashkisë Shkodër 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
1. Procedurat  

 Vlerësimi i nevojave 
 Testimi i tregut 
 Tenderimi  
 Lidhja e kontratave 

2. Pagesa e energjise 
3. Pagesa e ujit të pijshëm 
4. Pagesa e telefon + internet 
5. Pagesa lëndë djegësë 
6. Pagesa printime dhe publikime 
7. Monitorimi  
b) Rezultatet që prisni  

 Aktivitete të kryera në kohë  
 Përformancë e përmirësuar 
 Numër aktivitetesh i rritur 
 Numër spektatorësh i rritur 
 Të ardhura të rritura për institucionin 

c) Aktorët e mundshëm  
d) Kontributet e mundshme në projekt (kush 
do të kontribuojë për ketë projekt, 
financiarisht etj.) 

Administrata e teatrit 
Administratat e bashkisë  Bashkia e Shkodrës 

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

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali 000/ 
lekë 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 
A.1 Energji elektrike 630  630  

A.2 Ujë 101  101  

A.3 Telefon + internet 80  80  

A.3 Lëndë djegëse 350  350  

A.4 Printime dhe publikime 200  500  
A.5 Monitorimi i procesit     

 Totali 1 361  1 361  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon , kur përfundon) 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
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Nr. 43 

 
Projekti : P11.F2.O1.11  
 
Shërbime administrative për Teatrin “Migjeni”  

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2.  
Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve 
kulturore dhe artistike te Bashkise se Shkodres 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

  
Stafi i Teatrit “Migjeni” është i angazhuar të kontribuojë si përherë, në pasurimin e jetës kulturore dhe artistike të qytetit tonë. 
Gjatë vitit 2016 ne kemi parshikuar të realizojmë këto aktivitete: 

 Dhjetë Urdhnimet - nga Roberto Benigni 
 “In memoriam”- Pjerin Ashiku 
 “Kopraci – sipas Molierit” Stefan Çapaliku 
 “Kur Nënë Tereza ishte Gonxhe” – nga Bashkim Kozeli 
 Shoë 2016 

Realizimi i aktiviteteve të parashikuara bëhet i mundur duke ndërmarrë disa shpenzime operative , që janë të rreshtuara më 
poshtë: 

 Shenzime për pritje, përcjellje (që përfshijnë akomodimin e artistëve të teatrove të tjerë kombëtar dhe ndërkombëtar) 
 Siguracion për  ndërtesën e Teatrit Migjeni për vitin 2016  
 Shpenzime për Honorare ( honoraret paguhen për pjesmarrësit e kontraktuar në aktivitetet që zhvillon Teatri  

”Migjeni” dhe paguhen ne bazë të vendimit të bordit 
 Shpenzime për pjesmarrje në konferenca (pjesmarrjen ne konferenca te ndryshme kombetare me qellim ngritjen e 

nivelit profesional të artisteve të Teatrit) 
Niveli i honorareve është i përcaktuar me vendim të Bordit drejtues, dt 19.12.2015 në zbatim të ligjit 10405 dt 24.03.2011 Neni 
5, pika ç, nga ku thuhet : ”Shpërblimet e personave nga burimet e veta financiare te cilat caktohen ne komitete, borde, këshilla, 
komisione e të tjera të kësaj natyre që ngrihen me vendim të këshillit përkatës” (vendimi dhe tabela bashkëngjitur) 
 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për  atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të realizojmë aktivitete cilësore dhe të rrisim  kontributin në pasurimin e jetës artistike të Bashkisë Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Kryerja e procedurave paraprake 

 Vlerësimi i nevojave 
 Testimi i tregut 
 Tenderimi  
 Lidhja e kontratave 

 
 Shpenzime për pritje e përcjellje ( të ftuar në aktivitetet e Teatrit të artistëve apo personazheve të ndryshëm nga Shqipëria 

apo më gjërë) 
 

 Shenzime për siguracion ndërtese 
 Shpenzime për pjësmarrje në konferenca 
 Monitorimi  
b) Rezultatet që prisni  

 Aktivitete të kryera në kohë  
 Përformancë e përmirësuar 
 Numër aktivitetesh i rritur 
 Numër spektatorësh i rritur 
 Të ardhura të rritura për institucionin 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 
kontribuojë për ketë projekt, financiarisht etj.) 

Administrata e teatrit 
Administratat e bashkisë  Bashkia e Shkodrës 

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

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali 000/ 
lekë 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Procedurat      

A.2 Shpenzime për pritje, përcjellje 450   450   
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A.3 Siguracion ndërtese   53    53  

A.4 Pjesmarrje në konferenca  100  100  

A.5 Monitorimi      

 Totali 603  603  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon , kur përfundon) 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
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Nr.44 

 
Projekti : P11.F2.O1.12  
Shërbime mbështetëse transporti për aktivitete 
artistike. 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve 
kulturore dhe artistike te Bashkise se Shkodres 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Stafi i Teatrit “Migjeni” është i angazhuar të kontribuojë si përherë, në pasurimin e jetës kulturore dhe artistike  të qytetit tonë. 
Aktivitetet dhe projektet që do të realizohen përfshijnë dhe bashkëpunime me tearo të tjera brenda dhe jashtë vendit. 
Duke patur parasysh se  disa nga aktivitetet është menduar të shfaqen edhe jashtë Shkodre duhet të parashikojmë dhe 
shpenzime udhëtimi e dieta 
Gjatë vitit 2016 ne kemi parashikuar të realizojmë këto aktivitete: 

 Dhjetë Urdhnimet - nga Roberto Benigni 
 “In memoriam”- Pjerin Ashiku 
 “Kopraci – sipas Molierit” Stefan Capaliku 
 “Kur Nënë Tereza ishte Gonxhe” – nga Bashkim Kozeli 
 Shoë 2016 

 
Pagesat janë të parashikuara në bazë të VKM 997 dt 10.12.2010, nga ku përcaktohet se dieta për udhëtimet brenda vendit, në 
ditë ëeshtë 1 000 lekë për person dhe për udhëtimet më shumë se një ditë është deri në 2 500 lekë.  
Shuma totale e dietave dhe transportit  të llogaritura për udhëtimet brenda shtetit do jetë 1000 000 lekë dhe shuma totale e 
dietave dhe transportit  për udhëtimet jashtë shteti do jete 1 000 000 lekë 
Shpenzimet e transportit llogariten duke patur parasysh qe nje shfaqje ne Prishtine, Mitrovice, Presheve, Shkup, dhe Korçë e 
ka vlerën 100 000 lekë, duke patur parasysh që do udhëtohet 10 herë brenda vitit, shuma totale është 1 000 000 lekë. 
Dietat do paguhen per 20 persona dhe do kenë nje kohëzgjatje 2 ditore ( dmth 2500 x2 lek) nga ku 20 persona x 5000 lekë = 
100 000 lekë 
10 aktivitete x 100 000 lek = 1 000 000 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për  atë që është problemi kryesor, përfitimi iI grupit të synuar) 

Të realizojmë punën  tonë dhe të rrisim  kontributin në pasurimin e jetës artistike të Bashkisë Shkodër, duke rritur 
konkurrueshmërinë, cilësinë dhe përfshirjen qytetare 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
1. Kryerja e procedurave admin istrative 

 Vlerësimi i nevojave 
 Testimi i tregut 
 Tenderimi  
 Lidhja e kontratave 

2. Kryerja e pagesave për  udhëtimë brenda vendit 
3. Kryerja e pagesave për udhëtimeve jashtë vendit 
4. Monitorimi 

 
b) Rezultatet që prisni  

 Aktivitete të kryera në kohë  
 Përformancë e përmirësuar 
 Numër aktivitetesh i rritur 
 Numër spektatorësh i rritur 
 Të ardhura të rritura për institucionin 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 
kontribuojë për ketë projekt, financiarisht etj.) 

Administrata e teatrit 
Administratat e bashkisë  Bashkia e Shkodrës 

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

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali 000/ 
lekë 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Procedurat administratiive     

A.2 Udhëtimet brenda vendit  500  500  
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A.3 Udhëtimet jashtë vendit  500  500  

A.4 Monitorimi      

 TOTALI 1 000  1 000  

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
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Nr. 45 

Projekti: P11.F2.O2.A1  
 
Dita e Luleve 6 Maj  
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te 
institucioneve kulturore dhe artistike te 
Bashkise se Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën). 

  
Fillesat e këtij aktiviteti kanë prejardhje të hershme me ditën e Sh’Njergjit rreth viteve 1930. Ky aktivitet nuk është zhvilluar për 
shumë vite deri në rikthimin në vitin 2006 me emërtim “Dita e Luleve” dhe këtë vit është 10 vjetori.  
 
Zakonisht zhvillohet në Pedonalet e qytetit, Serreq, sheshi “Nënë Tereza”, Parrucë, Sheshi para Bashkisë Shkodër.  
 

ii. Synimi i projektit  

 
Zhvillimi dhe gjallërimi i jetës artistike, kulturore në qytet. 
Promovimi i turizmit. 
Konservimi i traditave. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Krijimi i Grupit të Punës, specialistë të turizmit, galerisë së arteve, Qëndra Kulturore “Pjeter Gaci”, etj. 
Organizimi i aktivitetit në këto zona: Kalanë Rozafa, Pedonalen Ura Bunës, Shirokë. 
Panari i Luleve. 
Ekspozitë artit pamor kushtuar pranverës dhe natyrës. 
Panair i punimeve artistike dhe produkteve ushqimore. 
Aktivitet me fëmijët me temë: “Shëtisin lulet në qytet”. 
Aktivitet artistik për fëmijë në sheshin para Bashkisë. 
Këngë e valle nga ansambli i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci”, pranë shatërvanit në pedonalen “Idromeno”. 
Koncerti i madh festiv. Banda dhe grupi valleve. 

b) Rezultatet që prisni  

Aktivitete kulturore dhe artistike të realizuara në Bashkinë e Shkodrës. 
Shkodra bëhet atraksion turistik e kulturor. 
Pjesëmarrje e qytetarëve në aktivitet. 
Aktivizimi kulturor i të rinjve. 

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

Komuniteti, bizneset, grupet muzikore rinore, piktorët e rinjë, nxënës të shkollave, 
etj.  

Financohet nga Bashkia e Shkodrës,  
Qytetarët me anë të luleve,   
Nxënës të shkollave të ndryshme të 
qytetit, DAR Shkodër. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Total
i 
(000 
lek) 
 
       

 Nga kjo: 

Paga
, sig 

transfert
e 

kapital
e 

A.1 Honorare   
700  

A.2 Shpenzime të tjera skenë, foni, ndriçim dhe shpenzime të tjera për realizimin e 
aktivitetit.   

500  

 Shuma 1 
200  

1200  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfugjatë vitit 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: 
 
Eugjen Gargjola, Artan Draçini, 
Sidrit Lohja. 
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Nr. 46 
Projekti: P11.F2.O2.A2 
 
Ndërmendje  

Llojet e programit: P11. Kultura 
dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të 
institucioneve kulturore dhe artistike 
të Bashkise së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  . 

Në vitin 2008 u realizua  për herë të parë koncerti me emërtim “Ndërmendje” në të cilin i jepet mundësia orkestrës  simfonike 
për të performuar me një premierë. 
Në këtë koncert përmblidhen gjithashtu pjesët muzikore më të mira të vitit. Koncerti pasurohet edhe me pjesëmarrjen e 
artistëve më të shquar vendas të cilët përformojnë në stile të ndryshme muzikore. Ndërmëndje është aktivitet koncertor i cili 
përfshin të gjithë artistët e kualifikuar të qytetit. 

ii. Synimi i projektit  

Zhvillimi dhe gjallërimi i jetës artistike, kulturore në qytet. 
Promovimi i orkestrës simfonike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Krijimi i Grupit të Punës,ku do të përfshihen të gjithë artistët aktivë të qytetit tonë. 
Programimi i provave në seksione të ndara (grupe). 
Organizimi i aktivitetit në Teatrin “Migjeni”.  

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e nivelit muzikor dhe bashkëpunimi ndërmjet artistëve. 
Përmirësimi i instrumentistëve. 
Pjesëmarrja e të gjitha mediave vendase 

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

Komuniteti, orkestra simfonike, mediat, shoqatat kulturore artistike.  
Financohet nga Bashkia e 
Shkodrës dhe Banka Tirana.  
 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Total
i 
(000 
lek) 
 
       

 Nga kjo: 

Paga
, sig 

transfert
e 

kapital
e 

A.
1 Honorare   1100  

A.
2 

Shpenzime të tjera skenë,foni,ndriçim dhe shpenzime të tjera për realizimin e 
aktivitetit.   400  

 Shuma 1 
500 

 1 500  

f) Periudha e zbatimit 
 
deri 28 Dhjetor 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: 
 
Eugjen Gargjola, Kujtim Alia. 
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Nr. 47 
Projekti: P11.F2.O2.A3  
 
Lumturimi i Nënë Terezës  

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata ( Shjpego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

“Lumturimi i Nënë Terezës” zhvillohet në qytetin e Shkodrës prej disa viteve. 
Në këtë aktivitet parashikohet një koncert vokal-instrumental dhe recitime nga aktorët e fjalës poetike. Zakonisht koncerti është 
zhvilluar në Teatrin “Migjeni”. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problem kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Nderimi i figurës së humanistes të madhe shqiptare e cila mban çmimin Nobel për paqen. 
Tradita e koncertit për Nënë Terezën.  
Aktivizimi i të rinjve (shkollave) në aktivitete bamirësie, frymëzuar nga Nënë Tereza. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Propozim për kompozicion dedikuar figurës së Nënë Terezës. (kor dhe/ose orkestër harqesh/solist, 15 min për pjesë) 
Në vitin 2016 pritet shenjtërimi i Nënë Terezës dhe aktiviteti merr vlerë më të madhe. 
Do ishte mirë që në këtë koncert të kishte edhe premiere kompozimi i dedikuar kësaj figure. 

b) Rezultatet që prisni  

Aktivizimi i të rinjve (shkollave) në aktivitete bamirësie, frymëzuar nga Nënë Tereza. 
Pjesëmarrje e gjerë e komunitetit në koncertin dedikuar Nënë Terezës. 

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

Pjesëmarrja e të gjitha koreve të qytetit, kompozitorë, orkestër e vogël 
harqesh, aktorë dhe shkollat e qytetit. Bashkia e Shkodrës. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Totali 
(000 
lekë) 
 
       

 Nga kjo: 

Paga, 
sig transferta kapitale 

A.1 Honorare   490  

A.2 Shpenzime të tjera, dekor.   15  

 Shuma 505  505  

f) Periudha e zbatimit 
 
Shtator – Tetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Eugjen Gargjola, Zef Coba, Gjon Shllaku, 
Markelian Kapedani, Rita Gjeka. 
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Nr.48 
Projekti: P11.F2.O2.A4 
 
Festivali i muzikës moderne. 

Llojet e programit: P11. Kultura 
dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të 
institucioneve kulturore dhe artistike 
të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata ( Shjpego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonen) 
Festivali i Muzikës Moderne  zhvillohet prej 4 vitesh nga Shoqata Kulturore Prenkë Jakova në bashkëpunim me Bashkinë 
Shkodër. 
Gjatë këtyre viteve kanë marrë pjesë artistë të huaj, të ftuar (Alessandro Giachero-Drejtor i Siena Jazz, Gianni Dall’Aglio 
bateristi i Celentanos dhe Luca Marianini tromba e parë e “Pavarotti and Friends” e shumë të tjerë me famë botërore. 
Festivali është 3 ditor, zakonisht zhvillohet  në Pedonalen Idromeno, Pedonalen Gjuhadol dhe sheshin para Bashkisë. Në çdo 
edicion përfshihen rreth 50 muzikantë të huaj dhe vendas.  
Në natën finale përformon Big-Band frymore e qytetit.  
ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problem kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Promovimi i muzikës cilësore jazz, flamenco, pop, gospel, në qytetin tonë. 
Bashkëpunimi i artistëve internacionalë me artistët shqiptarë.  
Rritja e vlerave muzikore të artistëve vendas dhe edukimin e artdashësve me muzikë cilësore.  
“Master Class” në Shkollën e Muzikës Prenkë Jakova, e hapur për të gjithë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përgatitja e listës së pjesëmarrësve, vokalistë, instrumentistë, band, etj 
Përcaktimi i repertorit të përbashkët. 
Do të organizohen dy koncerte në Pedonalen Gjuhadol dhe Idromeno. 
Koncerti i natës finale do të zhvillohet në sheshin përpara Bashkisë së Shkodrës. 

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

Gjallërimi i turizmit dhe përcjellja e imazheve kulturore të qytetit dhe jashtë kufijve. 
Aktiviteti me pjesëmarrjen më të madhe të artistëve ndërkombëtarë në Shkodër. 

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

 Shoqata Prenkë Jakova, artistët e huaj, artistët vendas, rinia, shkolla muzikës, mediat, 
Big-Band frymore. 
  

Kryesisht financon Bashkia e 
Shkodrës por do të kërkohen dhe 
sponsor të tjerë. 
 
 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Total
i 
(000 
lekë) 
 
      

 Nga kjo: 

Paga
, sig 

Transfert
a 

kapital
e 

A.
1 Honorare   300  

A.
2 

Shpenzime të tjera skenë,foni,ndriçim dhe shpenzime të tjera për realizimin e 
aktivitetit.   600  

 Shuma 900  900  

f) Periudha e zbatimit  
 
Qershor 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: 
 
Eugjen Gargjola, Gjon Shllaku. 
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Nr. 49 

Projekti:  P11.F2.O2.A5  
 
Aktivitet me të përsekutuarit politik 
 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të 
institucioneve kulturore dhe artistike 
të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonen) 

Bashkia e Shkodrës mbështet çdo vit aktivitetet e Shoqatës me ish të përndjekurit politik. Në vitin 2015 në aktivitetin me këtë 
Shoqatë u realizuan 2 evente:  Kinema forum, projeksion i dokumentarit “Në emër të pafajsisë” dhe promovimi i librit të autorit 
Marçel Hila me titull “Internimi i Kufomës”.  

ii. Synimi i projektit  

Mbështetja morale ndaj dëshmitarëve të mbijetuar. 
Ruajtja e dëshmisë dhe kujtesës së historisë tonë. 
Ndikimi tek rinia e cila duhet të ketë një vizion të kthjelltë mbi realitetin historik.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( Veprimet qe do të ndërmerrni për të prodhuar rezultate) 

Realizimi i një vepre të madhe me tematikë mbi të persekutuarit.  
Takim-Konferencë me të përndjekurit.  
Përfshirja e aktorëve të Teatrit dhe kompozitorëve.  
Përfshirja e shkollave në realizimin e një dokumentari me tematikë  
Gjenocidi Komunist.   

b) Rezultatet që prisni  

Nderimi dhe kujtimi i të përndjekurve politikë, gjatë periudhës së diktaturës. 
Informim i brezit të ri për krimet, dënimet, burgun e diktaturës komuniste në qytetin e Shkodrës. 

c) Aktorët e mundshem  
d) Kontributet e mundshme në 
projekt (kush do të kontribuojë për 
këtë projekt, financiarishtetj.) 

 Do jenë të përfshirë “Shoqata e ish të persekutuarve politikë”,  
kompozitorë,  aktorë, shkolla,   

 Kryesisht financohet nga Bashkia 
Shkodër, por duhen kontaktuar edhe 
“të tretë” për bashkëfinancim. 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Totali 
(000 
lek) 
 
 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

transfert
a 

kapitale 

A.1 Honorare   600  

A.2 Shpenzime të tjera skenë,foni,ndriçim dhe shpenzime të tjera për realizimin 
e aktivitetit.   200  

 Shuma 800  800  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: 
 
Eugjen Gargjola, Tea Çuni, Pjerin 
Mirdita, Rita Gjeka. 
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Nr.50 
Projekti: P11.F2.O2.A6  
 
Aktivitete me rastin e 2 Prillit 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe 
artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonen) 

Ky aktivitet organizohet nga Shoqata 2-prilli në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës.  
Në këtë ditë organizohen homazhe dhe vendosen kurora në memorialin e 2-prillit e më pas vizita në shtëpitë e martirëve të 
demokracisë.  
Në varësi të viteve janë organizuar dhe mitingje me pjesëmarrje të madhe qytetare në mbështetje të kauzës së demokracisë.  
Aktiviteti më pas vazhdon me një koncert në Teatrin Migjeni, e më pas mbyllet veprimtaria me një koktejl për të gjithë të 
pranishmit në hollin e Hotel Turizmit.  

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që eshtë problem kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Respektimi i Dëshmorëve të Demokracisë. 
Promovimi i ngjarjes së 2 Prillit 1991 dhe kujtimi i Heronjëve të Demokracisë  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
1. Vendosja e kurorave dhe homazhet tek memoriali i 2-prillit. 
2. Koncerti në Hollin e Teatrit Migjeni. Koncerti do të ketë repërtor të përzgjedhur në lidhje me tematikën. Pjesmarrja e 

aktorëve.  
3. Kokteil per te gjithe pjesmarresit ne ceremonine e organizuar  

 

b) Rezultatet që prisni  

Sensibilizimi i të gjithë qytetarëve dhe nderimi i familjeve të martirëve. 

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

Familjet e dëshmorëve dhe qytetarët.  Bashkia Shkodër. 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Totali 
(000 
lekë) 
 
      

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

Shpenzime 
operative 

kapitale 

A.1 
1. Vendosja e kurorave dhe homazhet tek memoriali i 
2-prillit. 
( Kurora cope 4 x 2500 leke) 

  10 

 

A.2 
Koncerti në Hollin e Teatrit Migjeni.  
(Honorare 10 artista x 9 mije leke ) 
 

  

40  

A.3 Kokteil per pjesmarresit    
250  

 Shuma 300  
300  

f) Periudha e zbatimit 
deri  Prill 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Eugjen Gargjola, Kryetari shoqatës 2 Prilli 
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Nr. 51 
Projekti: P11.F2.O2.A7  
 
“Shkodra Jazz Festival” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike 
të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit. 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonen) 

Edicioni i parë i festivalit  ka filluar në vitin 2005 dhe është mbajtur për gjashtë edicione me radhë.  
Festivali 3 ditor është realizuar në Pedonalen Idromeno, Sheshin para Bashkisë dhe Teatrin Migjeni. 
Ky Festival është  i pari në këtë stil në qytetin e Shkodrës.  
Shkodra Jazz Festival pati jehonë të madhe në të gjithë botën artistike dhe jo vetëm. 
Morën pjesë artistë të shquar ndërkombëtarë si Fred Ferrari, Eugenia Androne, Bruno Varalda, Silvana De Giovanni, Vagnarelli 
Stefano, Coni  Ana,  Fioravanti Gustavo, De Stefano Dario etj. 

ii. Synimi i projektit . 

Edukimi i spektatorëve me muzikën Jazz e cila ka më shumë se 100 vite histori. 
Shkodra të ketë një Festival Jazz, siç do qytet tjetër i emancipuar në Europë. 
Të krijohet një traditë e këtij stili muzikor me vlera te larta muzikore, historike dhe edukative. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Aktivizimi i të rinjve muzikantë që mund të përformojnë gjatë jam-session (bashkepunim muzikore) me artistët e ftuar. 
Gjallërimi i rrugëve me aktivitete muzikore cilësore dhe profesionale. 
Aktivizimi i grupeve rinore si pjesë e stafit organizativ. 

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

Gjallërimi i turizmit dhe përcjellja e imazheve kulturore të qytetit edhe jashtë kufijve. 
Pjesëmarrje më të madhe të artistëve ndërkombëtarë në Shkodër. 

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

Muzikantë të shquar në rang botërorë. 
Pjesmarrja e disa artistëve shqiptarë që jane të aftë në këtë stili muzikor.  
Grupet rinore me stile muzikore të ndryshme. 
 

Bashkia Shkodër  
Sponsor të ndryshëm 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Total
i 
(000 
lekë) 
 
      

 Nga kjo: 

Paga
, sig 

transfert
a 

kapital
e 

A.
1 Honorare   300  

A.
2 

Shpenzime të tjera skenë,foni,ndriçim dhe shpenzime të tjera për realizimin e 
aktivitetit.   700  

 Shuma 1000  1000  

f) Periudha e zbatimit  
 
Qershor- Gusht                                            

g) PËrgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: 
 
Eugjen Gargjola, Florian Jakaj, 
Labeat Jakaj, etj. 
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Nr.52 

Projekti: P11.F2.O2.A8  
 
Karnavalet 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe 
artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Karnavalet në qytetin e Shkodrës janë festuar që në vitin 1861. Ato kanë pasur tipikën e vet të prezantimit të trashëguar që 
është shpalosur si një opozitë ndaj problematikave prezente, po edhe atë të karakterit dëfryes e kulturor që ka sjell humor dhe 
optimizëm; tregues ky që Shkodra ka bërë përherë jetë kulturore të pasur dhe bashkëkohore perëndimore.  
Nga viti 2011 e në vazhdim, karnavalet u prezantuan nën drejtimin e punishtes së veshjeve e maskave “Arlekino”, me 
mbështetjen financiare të Bashkisë së Shkodrës dhe të Ministrisë së Kulturës.  
Festimi i Karnavaleve gjatë viteve të fundit është fokusuar sidomos në paraqitjen e veshjeve e maskave tipike veneciane, për 
vetë faktin që kjo punishte prodhon e tregton një produkt të tillë, por duke devijuar dukshëm nga festimet tipike shkodrane, me 
të cilat Shkodra krenohej dhe i ruante si vlerë e madhe e trashëgimisë kulturore. 
Duke u nisur nga ky fakt, që festimet karnavaleske tipike shkodrane po tjetërsohen dhe po e humbin qëllimin e tyre, mendohet 
që në bashkëpunim me shoqatat kulturore, organizatat e bizneset sociale, këtë vit të realizohet festimi i Karnaveleve sipas 
traditës së qytetit të Shkodrës, në tipikën e vet të bukur e të larmishme duke mos përjashtuar dhe modifikimet që koha sjell. 

ii. Synimi i projektit  

Të ripërtërijmë traditën e festimit të karnavaleve tipike shkodrane. 
Të transmetojmë në komunitet mesazhe paqeje, pajtimi, tolerance, e mirëkuptimi dhe asaj që është më e rëndësishme të 
drejtësisë. 
Të ndikojnë në përmirësimin dhe gjallërimin e jetës kulturore të qytetit e më gjerë. 
Të bëhen karnavalet një atraksion për shqiptarët dhe turistët e huaj, që do të duan të vizitojnë Shkodrën në këtë periudhë. 
Gjithashtu synohet futja e karnavaleve në guidat turistike në mënyrë që të jenë sa më të promovuara. 
Kërkohet që festa e karnavaleve të bëhet përherë e më tepër, festë mbarë qytetare, jo vetëm të prezencës shikuese por dhe të 
aktivizimit direkt të tyre me paraqitjen karnavaleske, qoftë kjo edhe modeste si dhe festimit të saj në familje, rrugë, lagje apo 
lokale, etj. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 
Krijimi i stafit që do të drejtojë dhe organizojë festën e karnavaleve për vitin 2016. 
Sigurimi i buxhetit e materialeve të nevojshme për të gjithë programin e parashikuar. 
Realizimi i kërkesave të dekorit karnavalesk për ambjentet e jashtme e të brendshme ku do të zhvillohet aktiviteti. 
Realizimi i kërkesave të garderobës e maskave. 
Bërja e njohur nëpërmjet sponsorit mediatik dhe promovimi në të gjithë median e shkruar, duke kërkuar sensibilizimin për 
pjesëmarrje sa më të gjërë të qytetarëve.  
Organizimi i aktiviteteve të ndryshme në katër ditët e festimeve të karnavaleve. 
Konferencë shtypi me gazetarët përpara dhe mbas aktivitetit, për të shtuar këtu popullaritetin e kësaj veprimtarie. 
b) Rezultatet që prisni  

Rikthimi i traditës së festimit të karnavaleve tipike shkodrane. 
Përmirësimi dhe gjallërimi i jetës social kulturore në qytetin e Shkodrës. 
Gjithëpërfshirja e komunitetit dhe pjesëmarrje e gjerë e komunitetit në festime. 

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

Komuniteti 
Organizatat 
Shkollat e qytetit 
Artistët (aktorë, poetë, instrumentistë, etj) 

 Bashkia Shkodër 
Shoqata Kulturore 
Organizatat 
Institucionet publike (Policia, DAR, etj) 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali ( 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 
A.1 Materiale të veshjeve karnavaleske 340  340  

A.2 Kërkesa të materialeve dekorative e kancelerike 240  240  

A.3 Shpenzime te tjera 155  155  

A.4 Promocion 225  225  

A.6 TOTALI  960  960  

f) Periudha e zbatimit  
Janar – Shkurt 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së Kulturës 
Stafi i institucioneve dhe organizatave e shoqatave partnere 
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Nr.53 
Projekti: P11.F2.O2.A9  
 
Koncertet e verës  

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të 
Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Vitin e kaluar, koncertet e verës u realizuan me pjesëmarrjen e Summer Jazz In Albania. 
Shoqata “Syri Blu” konceptoi, përgatiti, organizoi dhe realizoi edicionin e pestë të Festivalit Ndërkombëtar “Jazz in Albania 
2016” i cili do të shtrihet në disa qytete kryesore të vendit.  
Në Festival morën pjesë rreth 9-12 grupe muzikore “Jazz” nga vende të ndryshme të botës si dhe grupe muzikore jazz 
shqiptare.  
Sejcili grup muzikor jazz përformon në 2-3 koncerte në qytetet ku zhvillohet ky Festival. 
 

ii. Synimi i projektit  

Të ketë sa më shumë koncerte të muzikës Jazz si edukim i lartë muzikor.  
 
Me realizimin e Festivalit në qytete me trashëgimi kulturore elitare arrihet një mbështetje gjithnjë e më e zgjedhur e turizmit 
kulturor, promovimit në mënyrë të drejtëpërdrejtë të resurseve që menaxhojnë këto qytete. 
 
iii. Aktivitetet kryesore te projektit ( Veprimet qe do te ndermerrni per teprodhuar rezultate) 
Do jepen dy koncerte, të cilat do zhvillohen në Pedonalen Gjuhadol. 
Skena do vendoset pranë Qendrës Rinore Arka në mënyrë që ky stil muzikor të jetë sa më afër qytetarëve dhe sidomos të 
rinjve.  
 

b) Rezultatet që prisni  

Të mos luhet pothuajse gjithmonë muzikë komerciale.  
Pjesmarrja masive në koncertet Jazz. 
Frymëzimi për të eksperimentuar stile dinjitoze muzikore. 

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

Të gjithë qytetarët artdashës, të rinjtë, muzikantët profesionist dhe 
amator  Bashkia Shkodër 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Totali 
(000 
lekë) 
 
      

 Nga kjo: 

Paga, sig transferta kapitale 

A.1 Honorare   250  

A.2 Shpenzime të tjera skenë,foni, ndriçim dhe 
shpenzime të tjera për realizimin e aktivitetit.   50  

 Shuma 300  300  

f) Periudha e zbatimit  
 
Korrik 2016, java e tretë. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Besim Petrela, Eugjen Gargjola. 
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 Nr.54 
Projekti: P11.F2.O2.A10  
 
Aktivitetet e fundvitit 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të 
institucioneve kulturore dhe artistike të 
Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi I shkurtër i projektit 

i. Situat (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Në dy vitet e shkuara, për festat e fundvitit është organizuar një treg artistik, festiv, dëfryes. 
Në sheshin “Nënë Tereza” vendosen disa shtëpiza të vogla druri të cilat do të ofrojnë shërbime dhe atraksione të ndryshme për 
qytetarët. 
Parashikohet vendosja e një podi dhe e fonisë në dispozicion për performanca të ndryshme muzikore. 

ii. Synimi i projektit . 

Zhvillimi dhe gjallërimi i qytetit në muajin e festave. 
Krijimi i një qendre atraktive për turizmin. 
Mundësimi i performancave të muzikantëve të rinj për publikun 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrëveshje në organizimin  e të gjithë aktivitetit ndërmjet stafit të Bashkisë Shkodër  dhe Shoqatës bashkëpunuese. 
Zbukurime artistike dekorative. 

b) Rezultatet qe prisni (sherbimet apo produktet qe u dorezoni perfituesve te synuar) 

Organizim i aktiviteteve të ndryshme artistike me rastin e festave të fundvitit. 

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

Komuniteti   
Bashkia Shkodër 
Organizatat  
Bizneset  

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Totali 
(000 
lek) 
 
      

 Nga kjo: 

Paga, 
sig transferta kapitale 

A.1 Honorare   200  

 shuma 200  200  

f) Periudha e zbatimit  
 
4 dhjetor- 6 janar   

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Eugjen Gargjola 
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Nr.55 
Projekti:  P11.F2.O2.A11 
 
Dita Botërore e Muzikës 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të 
institucioneve kulturore dhe artistike të 
Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Çdo vit me datë 21 qershor është organizuar një koncert me rastin e ditës ndërkombëtare të muzikës.  
Ky aktivitet është organizuar nga shoqata kulturore Rozafa Expression me Kryetar Prof. Zef Çobën.  
Koncertet çdo vit janë realizuar me kualitet të lartë artistik. 

ii. Synimi i projektit . 

o Promovimi i vlerave të muzikës së kultivuar nëpërmjet  interpretimit  profesional. 
o Aktivizimi i formacioneve të “muzikës së dhomës” si trio, kuartet, kuintet, etj. 
o Pasurimi i repertorit klasik, për artistët dhe artdashësit.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për të prodhuar rezultate) 

 Takime me Kryetarin e Shoqatës  Bashkëpunuese  me ekspertë të Bashkisë Shkodër. 
 Promovimi  i aktivitetit  nëpërmjet agjensive turistike si vlerë  artistike e qytetit. 

b) Rezultatet që prisni  

Bashkëpunimi i vazhdueshëm me Shoqatat Kulturore. 
Pjesëmarrja e qytetarëve dhe turistëve në aktivitet 
Promovimi i vlerare të muzikës klasike. 

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

Shoqata Rozafa Expression, solistë, instrumentistë dhe koristë.  Bashkia Shkodër financon realizimin e  
koncertit. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Totali 
(000 
lekë) 
 
      

 Nga kjo: 

Paga, sig transferta kapitale 

A.1 Honorare   200  

 Shuma 200  200  

f) Periudha e zbatimit  
 
Maj- 21 Qeshor. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zef Çoba, Eugjen Gargjola  
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Nr.56 
Projekti: P11.F2.O2.A12  
 
Dita e Artizanatit dhe Zejeve 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Në qytetin e Shkodrës ekzistojnë disa shoqata që merren me punimet Artizanale. Përveç shoqatave janë dhe disa zona në 
rrethina që janë të specializuara në këtë fushë.   
Dita e Artizanit dhe Zejeve është një aktivitet i veçantë që Bashkia mbështet shoqatat për të realizuar 2-3 ditë panaire me 
punimet artizanale si vlerë e lartë trashëgimie. 

ii. Synimi i projektit  

Promovimi i punimeve Artizanale, atraksioni për turistat që janë relativisht në numër të lartë në Shkodër,  
Frymëzim për të rinjtë që të vazhdojnë këtë traditë.   

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
E rëndësishme është që të shihet me prioritet dhe prurja e imazhit dekorativ të rinovuar..  
Do të angazhohemi që në këtë aktivitet të marrin pjesë disa shoqata ekzistuese në Shkodër dhe rrethina që merren me 
punimet e artizanatit. 
b) Rezultatet që prisni  

Të ketë impakt të lartë interesi tek komuniteti dhe tek turistat. 
Rrethinat të më i madh duke e realizuar këtë aktivitet në zona ku realizohen punimet artizanale si p.sh në Shirokë, apo dhe në 
ndonjë zonë tjetër. 

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

 Shoqatat dhe individë që merren me punime artizanale   Kryesisht financohet nga shoqata e artizanatit dhe nga 
Bashkia Shkodër. 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Totali 
(000 
lekë) 
 
      

 Nga kjo: 

Paga, sig trannsferta kapitale 

A.1 Shpenzime të tjera për realizimin e 
aktivitetit   200  

 Shuma 200  200  

f) Periudha e zbatimit  
 
Qeshor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Zef Gjini, Gentian Mema  
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Nr.57 
Projekti: P11.F2.O2.A13 
 
Aktivitete të ndryshme gjatë vitit. 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të 
institucioneve kulturore dhe artistike të 
Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Gjatë vitit vijnë propozime të ndryshme për mbështetje të instrumentistëve dhe artistëve, kërkesa këto shumë të vlefshme të 
zhanreve të ndryshme. 
Në këto kushte ne e kemi të vështirë planifikimin e këtyre çasjeve artistike.  
Meqenëse një pjesë e mirë e tyre janë cilësore atëherë sugjerojmë që mund ta përdorim gjatë vitit në vijim për mbështetjen e 
këtyre prurjeve.  
 

ii. Synimi i projektit . 

Të krijojmë një fond të veçantë rezervë me klasifikimin “honorare të ndyshme gjatë vitit” 
Ky fond na lejon të rrisim ndjeshëm numrin e aktiviteteve të vogla dhe të mesme. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Marrje informacioni për prezencën e përkohshme të artistëve të shquar në terren. 
 Zyra kulturës do mbajë lidhje të vazhdueshme me Shoqata dhe Agjensi që organizojnë Evente Artistike.  

b) Rezultatet që prisni  
 Mirëpritja e artistëve të kualifikuar që ofrohen të performojnë në qytetin tonë. 
 Koncerte të nivelit të lartë artistik.  
 Edukimi i publikut në dëgjimin e veprave të pa konsumuara (premiere). 

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

Shoqatat Artistike, artistët, publiku etj. Bashkia Shkodër 

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

Shpenzimet për cdo aktivitet 

Totali 
(000 lekë) 
 
      

 Nga kjo: 

Paga, sig transferta 
kapitale 

A.1 Honorare   800  

A.2 Shpenzime të tjera të paparashikuara gjatë vitit    176  

A.3 Buqeta lulesh për të ftuarit  
(12 copë)   24  

 Shuma 1 000  1 000  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë gjithë vitit 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Eugjen Gargjola, Sanida Kraja, Ingrit Gushta, Gerti Gjyli. 
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Nr.58 

Projekti: 
 
P11. F2.O2.A14 Honorare anëtarët e këshillit kulturor 
artistik 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Në Bashkinë e Shkodrës funksiononojme disa institucione kulturorenë varesi saj të cilat janë përgjegjëse për planifikimin dhe 
organizimin a aktiviteteve kulturore, kulturore e sportive. Njekohësisht sektori i kultures dhe sportit pranë Bashkisë planifikon 
dhe organizon aktivitete kulturore, artistike e sportive në bashkëpunim me institucionet e varesisë dhe me partner jashtë 
institucionit të Bashkisë. Bashkëpunimi me partnërët privat si individe ose OJF ka qënë i vështirë nga ana administrative dhe 
pak trasparent në përzgjedhjen e tyre. 
Në mbështetje të VKM 150, datë 03/04/1993, ndyshuar me VKM 315, datë 8/07/1999, Udhezimi nr 1 datë 17/06/1999 të 
Ministrise së Kultures Rinisë dhe Sporteve, të Udhëzimit të përbashkët nr 5 datë 18/05/2000 të Ministrisë së Kulturës dhe 
Ministrisë së Financave, si dhe të Udhëzimit Nr 1, datë 24/05/2005 të Ministrisë se Kulturës Rinisë dhe Sporteve “Për  mënyrën 
e organizimit dhe funksionimit të këshillave artistiko-kulturore”, krijohet dhe funksionon Këshilli artistiko-kulturor pranë Bashkisë 
së Shkodrës, planifikojmë të krijojmë pranë Bashkisë së Shkodrës Këshillin Kulturor dhe Artistik. 
ii. Synimi i projektit  

Krijimin  pranë Bashkisë së Shkodrës të Këshillit Kulturor dhe artistik. 
Rritjen e transparencës dhe të eficiences në zbatimin e projekteve te aktiviteteve kulturore, artistike, teatrore dhe sportive pranë 
Bashkisë së Shkodrës. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Perzgjedhja e 11 Anëtareve të Këshillit Kulturo dhe Artistik pranë Bashkisë së Shkodrës me personalitete prej fushës së artit, 
sportit, teatrit, muzikes, etj.  
Përzgedhja e projekteve kulturore, artistitike, teatrore dhe sportive pjese a gjendes se Bashkisë së Shkodrës. 
Organizimi i së pakut 4 - 8 mbledhjeve në vit të Këshillit Kulturore Artistik. 

b) Rezultatet që prisni  

Këshilli Kulturor dhe Artistik pranë Bashkisë së Shkodrës i krijuar dhe funksiona. 
Organizimi i thirrjeve për propozim dhe vleresimi i projekteve kultuore, artistike dhe sportive. 
Ritja e transparences dhe e eficiences në zbatimin e aktiviteteve të mësipërme pranë Bashkisë Shkodër. 
   

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

 Artistë,   
Institucione kulturore, 
Sportiste, 
Nxenes dhe studente 
Spektatorë 

 Bashkia Shkodër,  
OJF, 
Profesioniste,  

e) Shpenzimet e llogaritura  

 
Shpenzimet për cdo aktivitet 

Totali (000 
lek) 
 

Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Honorare për anëtarë 10  x 11 anëtarë  dhe 8 
mbledhje ne vit 880  880  

A.2 Sherbime te tjera  120  120  

      

                   Shuma   1 000  1 000  

f) Periudha e zbatimit   
Mars –Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Kultures, Arsimit, Sportit dhe Rinise  
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Nr.59 
Projekti: P11.F2.O2.A15 
 
Lëvizja e Postribës 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe 
shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të 
institucioneve kulturore dhe artistike të 
Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
Nëntë shtatori sjell çdo vit përvjetorin e Lëvizjes Antikomuniste të Postribës, e cila ndodhi përkatësisht me 9 shtator të vitit 
1946. Postriba erdhi si revoltë ndaj regjimit komunist dhe është provë e pakundërshtueshme e rezistencës së shqiptarëve ndaj 
diktaturës komuniste. 

ii. Synimi i projektit  

Të promovojmë ngjarje të rëndësishme të historisë antikomuniste të vendit tone.  
Të ruajmë dhe të zhvillojmë e traditave historike e kulturore të popullit shqiptar. 
Synojmë informim dhe sensibilizim të të rinjve për të njohur historinë dhe traditat e zonës tyre 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Organizimi i grupit të punës për aktivitetin. 
Performancë e bandës frymore të qytetit. 
Recitime nga aktorët e teatrit “Migjeni”. 
Mbajtja e fjalëve përshëndetëse nga autoritetet kryesore vendore dhe qendrore. 
Vendosja e kurorave në memorialin e “Lëvizjes së Postribës”. 

b) Rezultatet që prisni  

Organizimi i aktivitetit kulturor, artistik, historik “Lëvizja e Postribës”. 
Promovimi i ngjarjeve të rëndësishme historike, antikomuniste të vendit tonë. 
Informimi dhe sensiblizimi i të rinjve mbi traditën dhe historinë e vendit tonë. 

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

 Komuniteti  
Banda frymore e qytetit 
Aktorët e Teatrit “Migjeni” 
Përfaqësues të politikës 
Njësia administrative, Postribë 

 Bashkia Shkodër. 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë) 
     

 Nga kjo: 

Paga, 
sig transferta kapitale 

A.1 Transport për trupën e bandës frymore   5  

A.2 Koktejl/katering   65  

 Shuma 70  70  

f) Periudha e zbatimit  
 
gusht – shtator 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së Kulturës 
Banda frymore e qytetit 
Aktorët e teatrit “Migjeni”  
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Nr.60 
Projekti: P11.F2.O2.A16 
 
“Koncert – Premiere i Orkestrës Frymore” në Tiranë 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Formacioni i Orkestrës Frymore është një nga vlerat e veçanta artistike unikale që ka qyteti ynë me fillimet e saj të hershme që 
nga viti 1876. 
Siç dihet ky formacion është vijues i traditave më të mira të formacioneve që kanë debutuar në qytetin e Shkodrës dhe jo 
vetëm.  
E mbështetur nga Bashkia e Shkodrës dhe e menaxhuar nga Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, është një formacion mjaft i 
konsoliduar.  
Në vitin 2009 ky formacion fitoi çmimin e parë në një festival ndërkombëtar në Xhulia-Nova Itali.  
Gjithashtu ky formacion është fitues në shumë takime kombëtare të organizuara ndër vite të orkestrave frymore. 
Për këto arsye, duke parë potencialin artistik të saj duhet të angazhohet sa më tepër me koncerte dhe pjesëmarrje në aktivitete 
të ndryshme brënda dhe jashtë vendit. 
Prandaj është duke u punuar që kjo trupë të realizojë një koncert në kryeqytetin e Shqiperisë, në Tiranë për ti dhënë një vlerë 
kombëtare këtij formacioni, duke zgjuar interesin e specialistëve të shumtë, artdashësve dhe mediave të shumta. 

ii. Synimi i projektit  

Promovimi i Orkestrës Frymore në rang kombëtar dhe më gjërë. 
Promovimi i vlerave si një qytet me tradita kulturore dhe historike. 
Rritja e nivelit artistik duke e mbajtur këtë formacion në skenat me prestigjoze kombëtare. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Ngritja e grupit realizues. 
Përzgjedhja e repertorit. 
Sigurimi i partiturave.  
Sigurimi i ambjenteve, fonisë dhe ndriçimit. 
Sigurimi i transportit. 
Prova intensive me orkestrën dhe këngëtarët e ftuar. 
Përgatitja e materialeve promocionale dhe reklamimi cilësor në media. 
Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin. 

b) Rezultatet që prisni  
Krijohet vëmendje maksimale për këtë formacion, i cili është unik në llojin e tij  për të siguruar dhe vazhdimësinë. 
Përfiton qyteti i Shkodrës që ruan traditën e këtij formacioni që njihet në arenën kombëtare e ndërkombëtare 

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

Komuniteti artistik, instrumentistët dhe muzikantët, artdashës të muzikës 
por dhe më gjërë. Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Këngëtar (Honorare)   190   

A.2 Shpenzime transporti   30   

A.3 Ftesa postera banera   24   

A.4 Ambient me qera   40   

 Totali 284  284  

f) Periudha e zbatimit  
 
Qershor 2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 
Sidrit Lohja 

 
Pasqyra e shpenzimeve për realizimin e aktivitetit     
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“Koncert-Premiere i Orkestrës Frymore në Tiranë” 
 
Këngëtar     3  persona   x   10.000 lekë   =       30.000 lekë 
Krijimtari me autorë shqiptarë  3 vepra muzikore   x   40.000 lekë   =     120.000 lekë 
Konferencier        1  person     x   15.000 lekë   =  15.000 lekë 
Skenari/kordinator        1  person     x   15.000 lekë   =  15.000 lekë 
Prapavija             = 10.000 lekë 
Shpenzime transporti     vajtje-ardhje    = 30.000 lekë 
Ambjent me qera          = 40.000 lekë 
Poster         50cm  x  70cm  x  10 copë   x   500 lekë    =   5.000 lekë 
Poster në baner            = 12.000 lekë 
Ftesa            200 copë  x   30 lekë    =   7.000 lekë 
TOTAL           =284.000 lekë 
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Nr.61 
Projekti: P11.F2.O2.A17 
 
Çmimi “Pjetër Gaci” Edicioni 15-të 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të 
Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata  
Çmimi “Pjetër Gaci” është një takim interpretuesish në fushën e muzikës së kultivuar.   
Nga viti 2000 e në vazhdim, ky aktivitet organizohet çdo vit në qytetin e Shkodrës nga Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”.  
Dimensionohet si një konkurs kombëtar-rajonal me shtrirje ballkanike, i cili nga viti në vit është konsoliduar.  
Ai është i ndarë në kategori dhe degë të veçanta muzikore dhe pjesëmarrja është e lirë në bazë të kritereve të përcaktuara nga 
stafi organizator duke bashkëpunuar në mënyrë specifike me shkollat artistike dhe shoqatat artistike.  
Aktiviteti zgjat tre ditë dhe regjistrimi në konkurs bëhet kundrejt shumës 500 lekë për person. 
Juria e çdo kategorie përbëhet nga tre personalitete të muzikës ku njëri anëtar jurie është i huaj. Juritë mblidhen në finale për të 
dhënë çmimin special. 
Në edicionin e fundit kanë marrë pjesë rreth 100 konkurentë nga vendi dhe rajoni.  
Bie në sy niveli i lartë i pjesëmarrësve nga Tirana dhe nga shkolla e Podgoricës.  
Në përvjetorin e 15-të të aktivitetit që përkon dhe me 85-vjetorin e lindjes së artistit Pjetër Gaci është menduar të realizohet një 
koncert me artistë të ftuar, fitues të edicioneve të kaluara dhe një ekspozitë me fotografi të edicioneve ndër vite. 
Në këtë aktivitet dega e Pianos është paraqitur mjaft mirë, ndërsa nevojitet të ketë më tepër bashkëpunim me shkollën artistike 
“Prenkë Jakova”, sidomos në degët Kanto dhe Harqe. 
Mungesa e instrumenteve cilësore si piano-forte (koncertore) ka sjellë mjaft shqetësime në mbarëvajtjen e konkurimit. 

II. Synimi i projektit  

Gjallërimi i jetës artistike të qytetit. 
Evidentimi dhe promovimi i talenteve të reja në degë të ndryshme muzikore duke ballafaquar njëkohësisht shkolla dhe stile të 
ndryshme interpretimi. 
Promovimi i vlerave si një qytet me tradita kulturore dhe historike në pjesëmarrësit e shumtë që vijnë nga qytete dhe vende të 
tjera. 
III. Aktivitetet kryesore të projektit  
Ngritja e grupit realizues. 
Bashkëpunim me institucione dhe specialistë që përfaqësojnë shkollat artistike pjesmarrëse. 
Sigurimi i pjesëmarrjes, brenda dhe jashtë vendit. 
Përzgjedhja e një jurie profesionale me personalitete shqiptarë dhe të huaj. 
Sigurimi i infrastukturës, hoteleri,restorante dhe ambjente ku do të mbahen audicionet. 
Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve promocionale. 
Realizimi i dekorit.  
Përgatitja për realizimin e ekspozitës. 
Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimine aktivitetit. 
b) Rezultatet që prisni  
Rritje e interesit dhe e cilësisë së interpretimit të muzikës së kultivuar. 
Edukimi i shijeve artistike të artdashësve në masë të gjërë, duke bashkëpunuar dhe me TV serioze.  
Promovimi i talenteve të reja në fushën e muzikës së kultivuar. 

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

Artistët e rinj dhe artdashësit.  
Shkollat artistike  
Komuniteti artistik. 
  
 

Bashkia Shkodër. 
Të ardhurat nga rregjistrimet. 
Drejtoria Arsimore Rajonale Shkodër. 
Galeria e Arteve Shkodër. 
Teatri “Migjeni” 
Fondacioni “Loutier sans Frontier” Belgjike.                   
(e cila dhuron çdo vit instrumente që kushtojnë për 
fëmijët fitues,të talentuar që nuk kanë mundësi 
financiare.) 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 lek) 
 Nga kjo: 

Paga,sig operative kapitale 

A.1 Çmimi “Pjetër Gaci” 
Edicioni 15-të   1 308.5  

  1308.5  1 308.5  

f) Periudha e zbatimit  
 
Viti  2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Stafi i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
Sidrit Lohja 
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Pasqyra e shpenzimeve për realizimin e “Çmimi Pjetër Gaci” Edicioni 15. 
 
Fituesit për çdo kategori     7 interpretues   x  14.000 lekë  =             98.000 lekë 
Fituesit për çdo kategori (cikli i lartë)  3 interpretues   x  20.000 lekë =             60.000 lekë 
Çmimi Special    1 interpretues   x  50.000 lekë  =             50.000 lekë 
Juria      6 persona         x  20.000 lekë  =            120.000 lekë 
Juria (personalitete jashtë vendit tonë)  3 persona          x  35.000 lekë =              105.000 lekë 
Udhëheqës artistik       1 person            x  30.000 lekë =     30.000 lekë 
Konsulent artistik                1 person            x  20.000 lekë =  20.000 lekë 
Asistentë artistik në rrethe   5 persona x  10.000 lekë  = 50.000 lekë 
Shoqërues në piano           2 persona  x  25.000 lekë =     50.000 lekë 
Skenari/kordinator   1              x  30.000 lekë   =    30.000 lekë 
Akordues piano dhe mirëmbajtje 2              x  10.000 lekë   =    20.000 lekë 
Konferencier dhe libret          1              x  15.000 lekë  =       15.000 lekë 
Prapavija                                         2              x  10.000 lekë =   20.000 lekë 
Artist i/e ftuar           1 grup              x  35.000 lekë   =       35.000 lekë 
Trajtim ushqimor    50 persona  x  2 ditë  x    1.200 lekë =         120.000 lekë 
Fjetje          40 persona  x  2 netë x    1.500 lekë =         120.000 lekë 
Fjetje (të ftuar special dhe juria)    10 persona  x  3 netë x    4.000 lekë = 120.000 lekë 
Ambjente me qera  (Salla kokurimi)  2 ditë  x  15.000 lekë  =   30.000 lekë 
Shtypje biletash per pjesmarresit     =                10.000 lekë 
Realizimi i një ekspozite në kuadër të edicionit të 15-të   = 100.000 lekë 
Foni         =   10.000 lekë 
Fletëpalosje      A4 x 2.000 copë x       30 lekë =   60.000 lekë 
Ftesa                 200 copë  x       30 lekë =     6.000 lekë 
Poster            50cm  x  70cm  x  70  copë     x     250 lekë =        17.500 lekë  
Poster në baner        150cm  x  200cm  x  2 copë    x  6.000 lekë =   12.000 lekë 
   TOTALI           =             1 308 500lekë 
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Nr.62 
Projekti: P11.F2.O2.A18 
 
“Ahengu Shkodran” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të 
Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata  
Pjesë e traditës së këngës popullore shkodrane është dhe Ahengu Shkodran, i cili me të drejtë është shpallur si një ndër shtatë 
kryeveprat e trashëgimisë shpirtërore shqiptare.   
Duke u nisur nga kjo, në ditën e trashëgimisë kulturore, organizojmë aktivitetin tradicional “Ahengu Shkodran”.   
Është një aktivitet me një ndjeshmëri të lartë artistikë shpirtërore për qytetin, ku janë të përfshirë forcat më të mira krijuese dhe 
interpretuese të kësaj trashëgimie.  
Vitet e fundit është vënë re që në ambjentet festive familjare të qytetit ka devijime të shijeve artistike që përfaqësojnë 
trashëgiminë kulturore muzikore të Shkodrës, sidomos për edukimin e të rinjve.  
Ahengu Shkodran do të realizohet në ambjentet e Muzeut Historik “Oso Kuka” ose në ndonjë ambjet karakteristik të ngjashëm 
me të, pasi ky ambjent të sjell ndërmend kopshtet dhe bahçet e dikurshme të Shkodrës, aty ku kjo këngë mori jetë. 
Aktiviteti do të regjistrohet në studio – audio, masteri do të përdoret për promovime të ndryshme. 

II. Synimi i projektit  

Vazhdimësia e kësaj tradite, e cila ne na dallon nga të gjitha trevat e tjera. 
Edukimi i brezit të ri me bukurinë e këngës shkodrane duke e transmetuar brez pas brezi si trashëgimi shpirtërore e popullit 
tonë. 
Nxitja e turizmit kulturor.  
III. Aktivitetet kryesore të projektit  

Ngritja e grupit realizues. 
Përzgjedhja e repertorit, këngëtarëve dhe instrumentistëve. 
Përgatitja dhe realizimi i materialeve promocionale.  
Realizimi i dekorit, fonisë, ndriçimit dhe ambjenteve. 
Shtypja e biletave. 
Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritje e interesit dhe e cilësisë së interpretimit të këngës popullore sidomos tek këngëtarët e rinj. 
Edukimi i shijeve artistike të artdashësve në masë të gjërë, duke bashkëpunuar dhe me TV serioze.  
Promovimi i figurave të njohura që kanë kontribuar në fushën e këngës popullore.  
Çmimi i biletës do të jetë simbolik për artdashësit që duan ta ndjekin aktivitetin, 200 lekë. 

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

Komuniteti artistik 
Artdashës. 
Instrumentist 
 

Bashkia Shkodër. 
Muzeu Historik          “Oso Kuka”. 
Të ardhurat nga biletat. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 
lek) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 “Ahengu Shkodran”   478.5  

 Totali 478.5  478.5  

f) Periudha e zbatimit  
 
29 Shtator 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 
Sidrit Lohja 
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Pasqyra e shpenzimeve për realizimin e aktivitetit “Ahengu Shkodran”2016. 
Këngëtar       8 persona  x 10.000 lekë = 80.000 lekë 
Këngëtar të rinj    8 persona  x   8.000 lekë = 64.000 lekë 
Konferencier            1 person                 x 15.000 lekë = 15.000 lekë 
Skenari/kordinator         1 person          x 15.000 lekë = 15.000 lekë 
Orkestrime       15 këngë x   8.000 lekë =           120.000 lekë 
Prapavija        2 persona x10.000 lekë = 20.000 lekë 
Regjistrim në studio (Audio)         1 person x 40.000 lekë = 40.000 lekë 
Dekor          = 20.000 lekë 
Shpenzime per ftesa + bileta        = 15.000 lekë 
Karrige plastike me qera    300 copë   x      100 lekë  = 30.000 lekë 
Poster                50cm  x    70cm  x  70 copë   x  250 lekë = 17.500 lekë 
Poster në baner           150cm  x  200cm  x  2 copë  x  6.000 lekë = 12.000 lekë 
Fletëpalosje (karton)              44cm  x  21cm  x  1.000 copë  x  30 lekë = 30.000 lekë 
TOTAL          =           478.500 lekë 
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Nr.63 
 

Projekti: P11.F2.O2.A19  
 
“Riaktivizimi i Grupit të Valleve” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Grupi i valleve ka një traditë në vite me një numër të madh pjesmarrësish dhe drejtues të njohur, të cilët kanë kontribuar në 
shumë aktivitete të ndryshme, duke na lënë një pasuri të çmuar në këtë fushë.  
Siç dihet edhe kërcimi dhe vallja kanë shoqëruar popullin tonë në festa të ndryshme me karakter familjar apo ritualistik deri në 
kohët e sotme.  
Profesionistë dhe amatore të kësaj fushe u mbështetën në këtë traditë të pasur dhe arritën të realizonin shfaqje me vlera 
artistike në bashkëpunim dhe me artet e tjera të zhvilluar në qytetin tonë.  
Janë inskenuar tabllo të ndryshme, akte operash, dasma, përfaqësim ansamblesh brënda dhe jashtë vendit. 
Pjesmarrja ka qënë thuajse në të gjitha festivalet popullore dhe folklorike ku dhe jemi nderuar me trofe si grup dhe në elemente 
të vecantë.  
Mund të përmendim emra të njohur në vite që kanë lënë gjurmë në artin e kërcimit si;      Nexhat Agolli, Gëzim Kaceli, Kolec 
Thani, Filip Gjergji, Nikolin Ujka, Skënder Cani,         Sirian Selimi, Vladimir Seiti dhe pas viteve 90-të me koreografin Aldo Nika 
i cili vazhdon me ambicie profesionale ta ushtrojë këtë profesion. 
E shohim të arsyeshme që ky grup të riaktivizohet duke iu bashkangjitur përsëri Qendrës Kulturore “P.Gaci” me pagesa mujore 
ku do të realizojë aktivitete si: 
 
      A)  Koncerte festive. 
Karnavalet e Shkodrës. 
Dita e Luleve. 
Dita e Liqenit. 
Aktiviteteve artistike në ambjente të ndryshme të qytetit dhe në zona rurale.  
 
B)  Pjesmarrje dhe përfaqësim në aktivitete kulturore të qytetit dhe në festivale foklorike kombëtare dhe ndërkombëtare. 
Festivali Folklorik Kombëtar Gjirokastër. 
Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Valles Popullore Burimore.  
Oda Dibrane. 
Ahengu Shkodran. 
 
Panaire të ndryshme me karakter artizanal dhe turistike. 
Dita Botërore e Turizmit. 
Dita e Artizanatit dhe Zejeve. 
 
Grupi i valleve i mbështetur nga Bashkia Shkodër do të menazhohet nga Qendra e Kulturës “Pjetër Gaci” që ka në dispozicion 
koreografin dhe bazën materiale që i duhet trupës. Kjo trupë do të përbëhet nga 12 përsona, 6 vajza dhe 6 djem për 10 muaj të 
vitit. 
Ajo do t’i përgjigjet të gjitha aktiviteteve artistike që kërkojnë këto institucione.   

ii. Synimi i projektit  
Konsolidimi i një grupi kompakt dhe efiçent me valltarë që  t’i përgjigjet nevojave eventuale të qytetit. 
Ruajtja e traditës së këtij formacioni. 
Realizimi i aktiviteteve me rastin e festave të ndryshme. 
Gjallërimi i jetës artistike të qytetit. 
Promovimi i vlerave artistike të kësaj trupe. 
Nxitja e turizmit kulturor.  
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Përzgjedhja e elementëve më cilësorë (valltarëve). 
Realizimi i kontratës kolektive me valltarët. 
Realizimi i projekteve të ndryshme artistike për trupën dhe konkretizimi i tyre. 
Përzgjedhja e repertorit për të gjitha aktivitetet. 
Prova intensive me trupën. 
Përgatitja e materialeve promocionale.  
Promovimi në media i të gjitha aktiviteteve. 
b) Rezultatet që prisni  
Ruajmë traditën e këtij formacioni. 
Edukimi i brezit të ri me elementë të traditës dhe asaj bashkëkohore. 
Spektatorët marrin kënaqësinë e dëshiruar gjatë performancave artistike. 
 

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

 Komuniteti artistik, valltarët. 
 Bashkia Shkodër. 
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e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 lekë) 
Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Honorare “Riaktivizimi i Grupit të Valleve”  
(12 persona   x   6.000 lekë   x   10 muaj)   720  

            Shuma       720 

f) Periudha e zbatimit   
 
Gjatë 10 muajve të vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Sidrit Lohja 
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Nr.64 
Projekti: P11.F2.O2.A20  
 
“Festivali i Këngës Qytetare” me krijimtari të re. 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Organizimi i një festivali të tillë për herë të parë që pas viteve 90-të, me qëllimin që t’i japë një dimension të ri këngës popullore, 
qytetare shkodrane, duke ruajtur vazhdimësinë e këngës tradicionale, aq e dashur dhe e njohur jo vetëm në mjediset tona por 
dhe në gjithë realitetin shqiptar.  
Festivali do të zgjasë 3 netë dhe do të ketë një gjithëpërfshirje të krijuesve në muzikë, tekste, orkestrues dhe  interpretues të 
afirmuar dhe të rinj. 
Gjithashtu bëhet një barrierë e fuqishme e shumë krijimeve të rëndomta që sot po i serviren publikut si krijime popullore 
shkodrane, por që s’kanë lidhje me këtë traditë. 
Krijimtaria dhe interpretimi do të vlerësohen nga njëri prej komponentëve që përbëjnë këngën (kompozitori, autori i tekstit ose 
këngëtari) . 
Çmimi i biletës do të jetë simbolik për artdashësit që duan ta ndjekin aktivitetin, 300 lekë. 

ii. Synimi i projektit  

Ruajtja e këngës popullore shkodrane dhe pasurimi me këngë të reja qytetare.  
Edukimi dhe afirmimi i artistëve, kryesisht i brezit të ri, të cilët e duan dhe e promovojnë këngën popullore shkodrane dhe 
shqiptare.  
Nxitja e turizmit kulturor. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Ngritja e grupit realizues. 
Kontakti me krijuesit, përzgjedhja e këngëve, këngëtarëve dhe instrumentistëve. 
Prova intensive me orkestrën dhe këngëtarët. 
Sigurimi i ambjenteve, fonisë, ndriçimit dhe e gjithë bazës materiale. 
Përgatitja e materialeve promocionale dhe reklamimi cilësor në media. 
Realizimi i dekorit të ambjenteve. 
Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin. 

b) Rezultatet që prisni  
Rritja e interesit për të gjithë komunitetin artistik dhe artdashës, për ruajtjen dhe pasurimin me repertor të ri të kësaj 
trashëgimie, e cila na dallon nga kulturat e komuniteteve të tjera. 
Rritja e nivelin artistik të krijimit dhe të interpretimit. 
Gjallërimi i mëtejshëm i jetës artistike në qytet dhe më gjërë. 

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

Komuniteti artistik dhe artdashës. 
 

Bashkia Shkodër. 
Teatri “Migjeni”. 
Të ardhurat nga biletat. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 lek) 
Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 “Festivali i Këngës Qytetare” 
me krijimtari të re. 

  1 284.5  

 Totali 1284.5  1284.5  

f) Periudha e zbatimit  
 
Nëntor 2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 
Sidrit Lohja 
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Pasqyra e shpenzimeve për aktivitetin “Festivali i Këngës Qytetare” me krijimtari të re. 
 
Muzika       16 x 20.000 lekë = 320.000 lekë 
Teksti       16 x 10.000 lekë = 160.000 lekë 
Orkestrime      16 x 10.000 lekë = 160.000 lekë 
Këngëtar     16 persona x 10.000 lekë = 160.000 lekë 
Instrumentist       4 x 25.000 lekë = 100.000 lekë 
Çmimi i parë         = 100.000 lekë 
Çmimi i dytë         =   70.000 lekë 
Çmimi i tretë         =   50.000 lekë 
Udhëheqës artistik         =   30.000 lekë 
Konferencier         1 person x 20.000 lekë =   20.000 lekë 
Skenari/kordinator       1 person x 15.000 lekë =   15.000 lekë 
Prapavija          =   20.000 lekë 
Dekor          =   30.000 lekë 
Bileta          =   10.000 lekë
     
Poster         50cm  x  70cm  x  70 copë      x     250 lekë =   17.500 lekë 
Poster në baner     150cm  x  200cm  x  2 copë    x  6.000 lekë =   12.000 lekë 
Ftesa, diploma dhe çertifikata       =   10.000 lekë 
Totali          =            1 284 500 lekë 
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Nr.65 
 

Projekti: P11.F2.O2.A21 
 
 “Formacioni i Harqeve - Riorganizimi dhe aktivitetet” 
 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Formacioni i Harqeve është një sektor shumë i rëndësishëm i jetës artistike të Shkodrës në vite. 
Specifikë e tij është se ai prezantohet si një formacion më vehte, kompakt, operativ me repertor të larmishëm duke realizuar 
aktivitete të ndryshme vetëm apo në bashkëpunim me solistë vokali dhe instrumentistë. 
Gjithashtu, element thelbësor i këtij formacioni është vendi dhe roli që ai ka në përbërje dhe aktivitetin e orkestrës simfonike kur 
bëhet e mundur organizimi dhe mbështetja e saj.  
Aktivitetet në vite dhe përsonalitetet e muzikës që kanë drejtuar dhe punuar me këtë trupë e bëjnë një vlerë më vehte të 
kulturës së qytetit tonë por njëkohësisht dhe asaj kombëtare. 
Element tjetër i rëndësishëm është se krijohet një urë bashkëpunimi dhe një motivim i talenteve të reja, të cilët për fat të mirë 
dalin nga shkolla artistike “Prenkë Jakova”, fidanishte e artistëve në qytetit tonë. 
Ndonëse pretendimet artistike kanë qënë si të një trupe profesioniste, aktiviteti i saj në vite nuk ka qënë konstant. Arsyet për 
këtë janë të ndryshme. 
Për kushtet, rrethanat, mundësitë e bashkëpunimit që ka, mendojmë që ky formacion duhet të mbështetet që të realizojë tre 
aktivitete të rëndësishme në vit, përfshirë këtu edhe koncertin jubilar të fundvitit.  
Në varësi të aktivitetit do të përcaktohen dhe bashkëpunimet me solistë, këngëtarë apo instrumentistë. 
Tre Aktivitetet që do të realizohen gjatë vitit nga formacioni i harqeve: 
1. Aktivitet artistik në 85 vjetorin e lindjes së artistit “Pjetër Gacit”. - Mars 2016. 
2. Koncert Premiere i Formacionit të Harqeve. - Tetor 2016. 
3. Aktiviteti i fundvitit. “Ndërmendje”. - Dhjetor 2016. 
Formacioni i harqeve do të përbëhet nga 20 instrumentistë, 1përgjegjës formacioni dhe 1 dirigjent. 

ii. Synimi i projektit  

o Realizimi i aktivitete artistikë dinjitoze duke u mbështetur në forcat krijuese dhe interpretuese të qytetit tonë.  
o Ruajtja e traditës së këtij formacioni. 
o Gjallërimi i jetës artistike të qytetit. 
o Promovimi i vlerave artistike të kësaj trupe. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Përcaktimi i pjestarëve të formacionit. 
 Perzgjedhja e repertorit. 
 Përcaktimi i itenerarit të provave me orkestrën dhe të ftuarit. 
 Sigurimi i ambjenteve, fonisë dhe ndriçimit. 
 Përgatitja dhe realizimi i materialeve promocionale.  
 Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ruajtja dhe konsolidimi i një vlerë të qytetit të Shkodrës siç është Formacioni i Harqeve. 
 Vlerësimi i krijimtarisë dhe veprës së artistëve të mirënjohur të qytetit tonë. 
 Nxitja e frymës së veprimit dhe bashkëpunimit ndërmjet artistëve. 

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

Komuniteti artistik dhe artdashës. Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 lek) 
Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Aktivitet artistik në 85 vjetorin e lindjes së 
artistit “Pjetër Gacit”.   523  

 Totali   523  523  

f) Periudha e zbatimit   
 
Mars,Tetor ,Dhjetor 2016. 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Sidrit Lohja 
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Pasqyra e shpenzimeve per realizimin e aktivitetit: 
 
1. Aktivitet artistik në 85 vjetorin e lindjes së artistit “Pjetër Gacit”. 
Instrumentistë   20  persona x 15.000 lekë = 300.000 lekë 
Përgj/formacioni   1 person x 20.000 lekë =   20.000 lekë  
Dirigjenti   1 person x 25.000 lekë =   25.000 lekë 
Konferencier      1 person x 15.000 lekë =   15.000 lekë 
Skenari/kordinator  1 person x 15.000 lekë =   15.000 lekë 
Korniza dhe fotografi      =   70.000 lekë 
Ambjenti dhe dekor       =   50.000 lekë 
Prapavija   1    persona x 10.000 lekë =   10.000 lekë 
Poster             =     6.000 lekë 
Poster në baner    150cm x  200cm x 1 copë x  6.000 lekë  =     6.000 lekë 
Ftesa        200 copë x  30 lekë  =     6.000 lekë 
TOTAL        =         523.000 lekë 
 

  



 | 517 
 

 
 

Nr.66 
Projekti: P11.F2.O2.A22 
 
“Koncert – Premierë i Orkestrës Frymore” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Formacioni i Orkestrës Frymore është një nga vlerat e veçanta artistike, unikale që ka qyteti ynë me fillimet e saj të hershme që 
nga viti 1876. 
Ky formacion është vijues i traditave më të mira të formacioneve që kanë debutuar në qytetin e Shkodrës dhe jo vetëm.  
E mbështetur nga Bashkia e Shkodrës dhe e menaxhuar nga Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, është një formacion mjaft i 
konsoliduar.  
Në vitin 2009 ky formacion fitoi çmimin e parë në një festival ndërkombëtar në Xhulia-Nova, Itali.  
Ky formacion gjithashtu është fitues në shumë takime kombëtare të organizuara ndër vite të orkestrave frymore. 
Po bëhet traditë të realizojmë koncerte me rastin e festave kombëtare. 
Ky koncert mendohet të realizohet në muajin nëntor, ku do të marrin pjesë dhe artist të ftuar. 

ii. Synimi i projektit  
Ruajtja e traditës dhe realizimi i aktivitetit me rastin e festave kombëtare. 
Gjallërimi i jetës artistike të qytetit. 
Promovimi i vlerave artistike të kësaj trupe. 
Nxitja e turizmit kulturor.  
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Ngritja e grupit realizues. 
Përzgjedhja e repertorit. 
Sigurimi i partiturave. 
Prova intensive me orkestrën dhe këngëtarët e ftuar. 
Sigurimi i fonisë dhe ndriçimi. 
Përgatitja e materialeve promocionale dhe reklamimi cilësor në media. 
Realizimi i dekorit të ambjenteve. 
Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin. 
b) Rezultatet që prisni  
Përfiton qyteti i Shkodrës që ruan traditën e këtij formacioni që njihet në arenën kombëtare e ndërkombëtare. 
Argëtohen spektatorët me muzikë të përzgjedhur. 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti artistik, instrumentistët dhe muzikantët, publiku etj  Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 lek) 
Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Honorare   180   

A.2 Dekor   30   

A.3 Ftesa,postera,banera   24   

 Totali         234  234  

f) Periudha e zbatimit  
 
Nëntor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 
Sidrit Lohja 

 
Pasqyra e shpenzimeve për realizimin e aktivitetit   
“Koncert-Premiere i Orkestrës Frymore” 
 
Këngëtar           3  persona   x 10.000 lekë =         30.000 lekë 
Konferencier              1  person     x 15.000 lekë = 15.000 lekë 
Orkestrime + dixhitalizim      5 vepra muzikore     x 20.000 lekë =       100.000 lekë 
Skenari/kordinator              1  person     x 15.000 lekë = 15.000 lekë 
Dekor         = 30.000 lekë 
Prapavija              2 persona     x 10.000 lekë = 20.000 lekë 
Poster         50cm  x  70cm  x  10 copë      x      500 lekë =   5.000 lekë 
Poster në baner     150cm  x  200cm  x  2 copë     x   6.000 lekë = 12.000 lekë 
Ftesa                =   7.000 lekë 
TOTAL         =       234.000 lekë 
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Nr. 67 
Projekti: P11.F2.O2.A23 
 
“Festivali Folklorik Tipologjik   Kombëtar i Këngës 
Qytetare” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Baza organizative, kriteret dhe projekti i detajuar vijnë nga Ministria e Kulturës dhe Qendra Kombëtare e Veprimtarive 
Folklorike, sipas një kalendari që ato vetë e hartojnë.  
Këto aktivitete shërbejnë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare dhe përhapjen e saj në arenën mbarëkombëtare. 
Kemi marrë pjesë rregullisht në aktivitete të tilla dhe kemi fituar disa çmime duke prezantuar muzikën popullore shkodrane. 

ii. Synimi i projektit  

Promovimi i këngës popullore shkodrane në arenën kombëtare e më gjërë.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Ngritja e grupit realizues. 
Përzgjedhja e repertorit, këngëtarëve dhe instrumentistëve. 
Sigurimi i partiturave.  
Sigurimi i transportit. 
Prova intensive me orkestrën dhe këngëtarët e ftuar. 
Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin. 

b) Rezultatet që prisni  
Rritje e interesit dhe e cilësisë së interpretimit të këngës popullore qytetare. 
Në të gjitha përfaqësimet grupi i Shkodrës është vlerësuar me çmimet më të larta. 
Promovimi i këngës popullore shkodrane në arenën kombëtare e më gjërë. 
Edukimi i shijeve artistike të artdashësve në masë të gjërë, 

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

Komuniteti artistik, instrumentistët dhe muzikantët, të artdashësve 
të muzikës por dhe masa e gjërë. 
 

Ministria e Kulturës. 
Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 lek) 
Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Këngëtar (Honorare)   260  

A.2 Shpenzime transporti   80   

             Shuma 340  340  

f) Periudha e zbatimit  
Prill 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 
Sidrit Lohja 

 
 
Pasqyra e shpenzimeve per realizimin e aktivitetit  
“Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës Qytetare”. 
 
Këngëtar     12 persona x 10.000 lekë =        120.000 lekë 
Udhëheqës artistik      1 person x 30.000 lekë = 30.000 lekë 
Skenari/kordinator      1 person x 15.000 lekë = 15.000 lekë 
Orkestrime    10 këngë x   8.000 lekë = 80.000 lekë 
Konferencier  1 person x 15.000 lekë = 15.000 lekë 
Shpenzime transporti      = 80.000 lekë 
TOTAL        =        340.000 lekë 
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Nr.68 

Projekti: P11.F2.O2.A24  
 
"Fesitivali i Rapsodëve dhe Instrumentistëve 
Popullorë" 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Baza organizative, kriteret dhe projekti i detajuar vijnë nga Ministria e Kulturës dhe Qendra Kombëtare e Veprimtarive 
Folklorike.  
Këto institucione hartojnë dhe u dërgojnë projektet të gjitha Bashkive dhe qendrave kulturore sipas një kalendari vjetor.  
Këto aktivitete shërbejnë për ruajtjen e trashëgimise kulturore të vendit dhe përhapjes së saj në arenën mbarëkombëtare. 

ii. Synimi i projektit  

Synimet kryesore të Qendrës Kulturore “P.Gaci” janë përfaqësimi sa më dinjitoz dhe promovimi i vlerave artistike të trevave 
tona në rang kombëtar dhe më gjërë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Ngritja e grupit realizues. 
Përzgjedhja e artisteve popullore dhe repertorit. 
Prova intensive. 
Sigurimi i udhëtimit. 
Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin. 

b) Rezultatet që prisni  
Përfaqësim sa më dinjitoz në festivalet kombëtare. 
Mbrojtja e trashëgimisë dhe vlerave etno – folklorike. 
 

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

Komuniteti artistik, instrumentistët dhe muzikantët, artëdashësit e 
muzikës folklorike por dhe masa e gjërë. 

Ministria e Kulturës. 
Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000 lek) 
Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Instrumentist/këngëtar 
(6  personax10.000 lekë) 60  60  

A.2 Shpenzime transporti 10  10  

 Totali 70  70  

f) Periudha e zbatimit   
 
Maj 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 
Sidrit Lohja 
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Nr. 69 
Projekti: P11.F2.O2.A25  
 
10 Urdhnimet – nga Roberto Benigni 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve 
kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i.  Situata  

 
Teatri “Migjeni” është një institucion që ka një ndikim të madh në zhvillimi dhe nxitjen e jetës kulturore artistike në qytetin e 
Shkodrës. Historia e lëvizjes teatrore në  qytetin tonë i ka fillesat me shoqëritë amatore që datojne 150 vjet më parë. Teatri 
profesionist  ka kontribut të shkëlqyer që në krijimin e tij në vitin 1949. Me ndërtimin e godinës së Teatrit në vitin 1958, u krijua 
një qendër akoma më e rëndësishme për kulturën e qytetit dhe të mbarë artit teatror shqiptar. Opera e parë shqiptare “Mrika” 
ishte aktiviteti i parë i organozuar në teatrin e sapo ndërtuar. 
Gjatë jetës së vet artistike teatri dhe estrada e Shkodrës kanë përfomuar me qindra shfaqje dhe aktivitete të ndryshme.  Tradita 
dhe eksperieca, prurjet ereja të talenteve, pritshmëria artistike e qytetarëve,  janë një shtysë e rëndësishme  për organizimin e 
aktiviteteve të reja dhe përmirësimin cilësor të tyre. 
Pavarsisht përpjekjeve të stafit të teatri dhe estradës, kapacitetet e saj janë më të shumta përsa i përket sasisë dhe cilësisë së 
veprave artistike që mund të vihen në skenë. 
Problemet e hasura gjatë puneës: 

 Planifikim i dobët, mos balancimi i drejtë ndërmjët shfaqjeve të estradës dhe dramave. 
 Numër i vogël i ditëve të një shfaqje, (jo më shumë se dy netë) për arsye financiare. 
 Repertor i përsëritur ( zero shfaqje ). 
 Promovim i dobët. 
 Të ardhura financiare të vogla. 

 
Aspekte negative që vërehen ndërkohë: 

 Numër në rënie të spektatorëve. 
 Zbehje e jetës artistike të qytetit. 
 Humbet besimi ndaj trupës artistike të teatrit. 
 Ulet sensibiliteti nëpërmjet artit për problem të ndryshme. 

 
Të dhëna dhe mundësi 

 Në teatër performojnë një brez aktorësh me përvojë 
 Ekziston një brez i ri aktorësh me perspektive 
 Shëmbuj të mëparshëm, të sukseshëm të vëneis në skenë të veprave të autorëve të huaj 
 Po krijohen kushte pune më të mira ( me rikonstruksionin) 
 Ka experiencë regjizoriale, skenografike, etj (që duhet edhe të plotësohet) 
 Mundësi për bashkëpunime dhe sponsorizime 

 

ii.  Synimi i projektit  

 
Shkodra ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në art dhe kulturë, me të cilat ajo merr kuptim.  
Të  edukojmë   spektatorin, sidomos brezin e ri,  nëpërmjet artit duke I afruar ata me teatrin nëpërmjet fjalës së  shprehur bukur 
dhe formave të  tjera teatrore.  
 
Synojmë 

 Të edukojë spektatorin, sidomos rininë  nëpërmjet fjalës dhe aktrimit.  
 Të argëtojë dhe të afrojë spektatorin e të gjitha moshave me Teatrin, jo vetëm nëpërmjet fjalës së shprehur bukur por 

dhe  formave të tjera teatrore 
 Të rrisë e numrin e spektatorëve 
 Të gjenerojë të ardhura që do përdoren për të vazhduar me aktivitete të  tjera 

 

iii.  Aktivitetet kryesore të projektit  

 
Ne mendojmë që ketë vit të realizojme shfaqje cilësore dhe bashkëkohore e cila ti flasë  publikut shqiptar me gjuhën e kohës. 
Propozojme si të  tillë  tekstin e Roberto Benigni “10 Urdhnimet”. 
Përshtatja e kë tij teksti, në një shfaqje të mirfilltë teatrore, duke aktivizuar te gjithe elementet e mundshem skenik, që nga 
muzika e deri tek videoprojeksioni, baleti, skenografia, do sjellë një alternativë interesante për publikun. Projekti regjizorial 
është i gatshëm. 
 
1. Procedurat e përgatitjes së shfaqjes 

 
 Përzgjedhja e  tekstit letrar.  
 Pë rkthimi, redaktimi, pë rshtatja 
 Shtrimi i platformës regjizoriale. 
 Pë rzgjedhja e artistë ve pjesmarrë s 
 Pë rzgjedhja e skenografit. 
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 Pë rzgjedhja e kostumog rafit. 
 Efektet special (ndriçimi, fonia, videoprojeksioni, audioprojeksioni etj.) 
 Pë rcaktimi i figurë s artistike nga ana pamore (grimi, parukjeria) 
 Puna në  tavolinë  me tekstin. 
 Paraqitja e punë s në  tavolinë .  
 Puna në  skenë  e koordinuar me të  gjitha elementet skenik (ndriçim, foni, efekte special,             

grim, parukeri, video, audio, publiciteti, banera, postera etj.) 
 Prova gjenerale përmbyllëse. 

 
2. Pagesa honorareve për regjizorin, muzikantin, skenografin, kengëtarin, balerinin 

 
3. Blerje materiale për realizimin e shfaqjes 

 
4. Shfaqja realizohet sipas kalendarit 
 

 Shfaqja premierë . 
 Shfaqet në  vazhdim ( festivale dhe turne teatrore brenda dhe jashte vendit) 
 Futja e shfaqjes në  repertor 

 
b) Rezultatet që prisni  

 Të  realizojmë  shfaqje me cilësi  
 Të  kemi numër në rritje të spektatorëve. 
 Të  afrojme me Teatrin një target grup moshash gjithpërfshirës.  
 Rritje e të ardhurave 
 Pjesëmarrje në konkurse brenda dhe jashtë vendit 

 

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

 
 Artistët, aktorët e teatrit 
 Stafi mbështetës 
 Persona të kontraktuar për sigurimin e një shfaqje sa 

më cilësore 
 Artdashësit 

 

 Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

  Paga Sigurime 
  
Operative 
 

Burimi i 
financimit: 
000/lekë 

Transferta Tarifat Don
ator Tjera 

A.1 Procedura 
pergatitore         

A.2 Honorare     659.733    
A.3  Blerje materiale     470.267    
A.4 Shfaqjet          
Shuma         1 130.000       

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë  vitit 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Teatri “Migjeni”- Shkodër 
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BUXHETI 

" 10 Urdhërimet e Benigni " 

Honorare   lekë / orë  Orë  pune Persona Total /lekë 

Regjizori   293 853 1 249.929 

Fomulimi Muzikor   270 295 1 69.930 

Skenografi   287 350 1 100.450 

Këngë tari   172 174 3 89.784 

Balerini    172         145 6    149.640 

Total A         659. 733 
 
 
 
Blerje materiale dhe shërbime operative 

Kostumet         100.000 

Skenografia         370.267 

Totali B         470.267 

TOTALI ( A + B ) 1.130.000 

 
Vendimi i bordit mbi Miratimin e shpërblimeve 

 Emërtimi 
Paga aktuale bruto 
E personelit të  
brendshëm 

Perllogaritja sipas 
Pagës aktuale 

Honorare 
Për person/lekë për orë pune 

1 Autori i Vepres (Përshtatja 
dhe përkthimi) Sipas tregut aktual - 150 000 (total) 

2 Regjizor 51 000 51 000/174 293 
3 Aktor i pare 47 000 47 000/174 270 

4 Aktor i dyte 30 000 30 000/174 172 

5 Figurante Sipas tregut aktual 30 000/174 172 

6 Formulimi muzikor Sipas tregut aktual 47 000/174 270 

7 Drejtues muzike 45 040 45 040/174 259 

8 Këngetar 30 000 30 000/174 172 

9 Instrumentist 30 000 30 000/174 172 

10 Skenografia Sipas tregut aktual 50 000/174 287 

11 Kostumografia 30 000 30 000/174 172 

12 Koreograf Sipas tregut aktual 50 000/174 287 

13 Balerin Sipas tregut aktual 30 000/174 172 

14 
Produksion 
video(xhirime,efekte  
vizuale, montazh etj.) 

Sipas tregut aktual - 40 000 

15 Fonist 30 000 30 000/174 172 
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Nr.70 

                         
Projekti: P11.F2.O2.A26 
      
 
 “In memoriam”- Pjerin Ashiku 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore 
dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

 
Trupa e Estradës së Tearit “Migjeni” gjatë viteve ka pasur kontribut të konsiderueshëm ne jetën artistike të qytetit të Shkodrës 
dhe më gjërë. Krijimi i saj në vitin  1958 rriti larmishmërinë e jetës artisktike të qytetit dhe humori karakteristik I Shkodrës u bë 
shpesh edhe motor elegant i desidencës popullore. 
Pavarsisht përpjekjeve të stafit të teatri dhe estradës, kapacitetet e saj janë më të shumta përsa i përket sasisë dhe cilësisë së 
veprave artistike që mund të vihen në skenë. 
 
Probleme: 

 Planifikim i dobët, mos balancimi i drejtë ndërmjët shfaqjeve të estradës dhe dramave. 
 Numër i vogël i ditëve të një shfaqje, (jo më shumë se dy netë) për arsye financiare. 
 Repertor i përsëritur ( zero shfaqje ). 
 Promovim i dobët. 
 Të ardhura financiare të vogla. 

 
Aspekte negative: 

 Numër në rënie të spektatorëve. 
 Zbehje e jetës artistike të qytetit. 
 Humbet besimi ndaj trupës artistike të teatrit. 
 Ulet sensibiliteti nëpërmjet artit për problem të ndryshme. 

 
Të dhëna dhe mundësi 

 I vetmi teater në Republike i cili ka në stafin e tij aktorë estrade. 
 Shembujt e mëparshëm në kultivimin e humorit janë pozitiv. 
 Po krijohen kushte të mira pune me rikonstruksionin e teatrit. 
 Ka experiencë te shkëlqyer në lëvrimin e kësaj gjinie. 

 

ii. Synimi i projektit  

Shkodra ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në art dhe kulturë, me të cilat ajo merr kuptim.  
Synojmë. 

 Të nxisim edukimin nëpërmjët zhandrit të humorit me ndikim më të drejtpërdrejtë dhe më masiv. 
 Të vlersojmë figurat e spikatura të skënës shkodrane 
 Të njohim brezat e ndryshëm me vlerat e patjetersueshme të humorit shkodran.  
 Të rrisë numrin e spektatorëve. 
 Të edukojmë spektatorin e të gjitha moshave, nëpërmjët humorit. 
 Të gjenerojë të ardhura që të përdoren për vazhdimin e shfaqjeve të tjera. 

 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Prandaj ne mendojmë që këte vit të realizojmë këtë shfaqje cilësore e bashkohore, e  cila ti flasë publikut me gjuhën e humorit 
dhe nëpërmjet traditës në këtë fushë.. 
Propozojmë shfaqjen “In Memoriam – Pjerin Ashiku”, që breznitë e ardhshme të njihen me vlerat e regjizorit te parë të estradës 
shqipe, me rastin e 90 – vjetorit të lindjes së tij. 
 
5. Procedurat e pergatitjes së shfaqjes 

 
 Përzgjedhja e  tekstit letrar. 
 Perzgjedhja e materialeve letrare e muzikore. 
 Shtrimi i platformës regjizoriale. 
 Përzgjedhja e artistëve pjesmarrës. 
 Përzgjedhja e skenografit. 
 Përzgjedhja e kostumografit. 
 Efektet speciale (ndriçimi, fonia, videoprojeksioni, audioprojeksioni etj.). 
 Përcaktimi i figurës artistike nga ana pamore (grimi, parukjeria). 
 Puna në tavolinë me tekstin. 
 Paraqitja e punës në tavolinë. 
 Puna në skenë e koordinuar me të gjithë elementet skenik (ndriçim, foni, efekte speciale,grim, parukeri, video, audio, 

publiciteti, banera, postera etj ). 
 Prova gjenerale përmbyllëse. 

 
6. Pagesa e honorareve 
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7. Blerje materiale për realizimin e shfaqjes 

 
8. Shfaqjet realizohen sipas kalendarit 
 

 Shfaqja premierë. 
 Shfaqjet në vazhdim ( festivale dhe turne teatrore brenda dhe jashtë vendit). 
 Futja e shfaqjes në repertory. 

 
b) Rezultatet që prisni  

 Shfaqje me cilësi  
 Numër në rritje të spektatorëve. 
 Presim që nga tematika që ofron kjo shfaqje te afrojme me Teatrin një target grup moshash gjithpërfshirës. 

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

 Artistët, aktorët e estradës e teatrit  
 Stafi mbështetës 
 Persona të kontraktuar për sigurimin e një shfaqje sa 

më cilësore 
 Artdashësit 

  

     
            
               Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

   Paga Sigurim
e  Operative 

Burimi i 
financimit: 
000/lekë 

Transfert
a 

Tarifat Donato
r 

Tjera 

A.1 Pergatitja e 
shfaqjes    

     

A.2 Pagesa e 
honorareve    

 357    

A.3 Blerja e materialeve    
     

A.4 Realizimi i shfaqjes    
 43    

Shuma      
   400.00

0 
      

Periudha e zbatimit       Gjatë vitit 2016 g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
                         Teatri “Migjeni” 

BUXHETI 

" In memoriam Pjerin Ashiku " 

Honorare   lekë/ orë Ore punë Persona Total/lekë  

Regjizori   293 230 1 67.390 

Aktor i parë   270 185 4 199.800 

Fomulimi muzikor   270 148 1 39.960 

Skenograf   287 174 1 49.938 

Këngëtar   172 174 4 89.784 

Total A         446.872 

Blerje Materiale 

Skenografia         103.128 

Totali         103.128 

TOTALI (A + B) 550.000 
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Vendim bordi mbi shperblimet 

 Emërtimi 
Paga aktuale bruto 
E personelit të  
brendshëm 

Perllogaritja sipas 
Pagës aktuale 

Honorare 
Për person/lekë për orë 
pune 

1 Autori i Vepres Sipas tregut aktual - 150 000 (total) 

2 Regjizor 51 000 51 000/174 293 

3 Aktor i pare 47 000 47 000/174 270 
4 Aktor i dyte 30 000 30 000/174 172 
5 Figurante Sipas tregut aktual 30 000/174 172 
6 Formulimi muzikor Sipas tregut aktual 47 000/174 270 
7 Drejtues muzike 45 040 45 040/174 259 
8 Këngetar 30 000 30 000/174 172 
9 Instrumentist 30 000 30 000/174 172 
10 Skenografia Sipas tregut aktual 50 000/174 287 
11 Kostumografia 30 000 30 000/174 172 
12 Koreograf Sipas tregut aktual 50 000/174 287 
13 Balerin Sipas tregut aktual 30 000/174 172 

14 
Produksion 
video(xhirime,efekte 
vizuale, montaxh etj.) 

Sipas tregut aktual 
- 40000 

15 Fonist 30 000 30 000/174 172 
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Nr.71 

                 
Projekti: P11.F2.O2.A27 
           
“Kopraci – sipas Molierit” Stefan 
Capaliku 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe 
artistike të Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

 
Teatri “Migjeni” është një institucion që ka një ndikim të madh në zhvillimi dhe nxitjen e jetës kulturore artistike në qytetin e 
Shkodrës. Historia e lëvizjes teatrore ne  qytetin tonë i ka fillesat me shoqëritë amatore që datojne 150 vjet më parë. Teatri 
profesionist  ka kontribut të shkëlqyer që në krijimin e tij në vitin 1949. Me ndërtimin e godinës së Teatrit në vitin 1958, u krijua 
një qendër akoma më e rëndësishme për kulturën e qytetit dhe të mbarë artit teatror shqiptar. Opera e parë shqiptare “Mrika” 
ishte aktiviteti i parë i organozuar në teatrin e sapo ndërtuar. 
Gjatë jetës së vet artistike teatri dhe estrada e Shkodrës kanë përfomuar me qindra shfaqje dhe aktivitete të ndryshme.  Tradita 
dhe eksperieca, prurjet ereja të talenteve, pritshmëria artistike e qytetarëve,  janë një shtysë e rëndësishme  për organizimin e 
aktiviteteve të reja dhe përmirësimin cilësor të tyre. 
 
Në vitin 2015 trupa e Tetrit “Migjeni” ka realizuar 6 shfaqje të  cilat kanë  përçuar më së  miri idenë  e edukimit të  spektatorit. 
Pavarsisht përpjekjeve të stafit, kapacitetet e tij janë më të shumta përsa i përket sasisë dhe cilësisë së veprave artistike që 
mund të vihen në skenë. 

 
Gjatë  punës për vënien në  skenë  të  këtyre shfaqjeve, jemi përballur : 
 
Probleme 

 Planifikim i dobët, numër në rënie i shfaqjeve premierë 
 Numër i vogël i ditëve të një shfaqje, (jo më shumë se dy netë) 
 Repertor i përsëritur (zero shfaqje) 
 Promovim i dobët 
 Të ardhura financiare të vogla. 

 
Aspekte negative 

 Numër në rënie i spektatorëve. 
 Zbehje e jetës artistike të qytetit. 
 Humbet besimi ndaj trupës artistike të teatrit. 
 Ulet sensibiliteti nëpërmjet artit për probleme të ndryshme të jetës. 

 
Të dhëna dhe mundësi 

 Në teatër performojnë një brez aktorësh me përvojë. 
 Brez i ri aktorësh me perspective. 
 Shëmbuj të mëparshëm, të sukseshëm të vëneis në skenë të veprave të autorëve të huaj. 
 Po krijohen kushte pune më të mira ( me rikonstruksionin). 
 Ka experience regjizoriale, skenografike, etj (që duhet edhe të plotësohet). 
 Mundësi për bashkëpunime dhe sponsorizime. 

 
 
ii. Synimi i projektit  
 
Shkodra ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në art dhe kulturë, me të cilat ajo merr kuptim.  
Të  edukojmë   spektatorin, sidomos brezin e ri,  nëpërmjet artit duke I afruar ata me teatrin në pë rmjet fjalë s së  shprehur 
bukur dhe formave të  tjera teatrore.  
 
Synojmë 

 Të edukojë spektatorin, sidomos rininë  nëpërmjet fjalës dhe aktrimit.  
 Të argëtojë dhe të afrojë spektatorin e të gjitha moshave me Teatrin, jo vetëm nëpërmjet fjalës së shprehur bukur por 

dhe  formave të tjera teatrore 
 Të rrisë e numrineë spektatorëve 
 Të gjenerojë të ardhura që do përdoren për të vazhduar me aktivitete të  tjera 

 
Prandaj mendojmë që ketë vit të realizojme shfaqje cilësore dhe bashkëkohore e cila ti flasë  publikut shqiptar me gjuhë n e 
kohë s. Propozojme si të  tillë  vënien në skenë të veprës “Kopraci” 
Bazuar në  traditën e hershme te teatrit “Migjeni”, me vënien në skenë të veprave botërore ne synojmë ringjalljen e kësaj 
tradite, kujtesën pë figurat e mëdha të teatrit tone porn ë një dimension të përshtatur në kontekstin actual. 
Përshtatja e kësaj vepre të famshme, me elemente të reja dramaturgjike, duke aktivizuar te gjithe elementet e mundshem 
skenik, do sjellë një “Koprac”  të “ri”  për publikun pa i hequr tiparet dhe karakterin Molerian 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
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9. Procedurat e përgatitjes së shfaqjes 
 

 Redaktimi, përshtatja. 
 Shtrimi i platformës regjizoriale. 
 Përzgjedhja e artistëve pjesmarrës. 
 Përzgjedhja e skenografit. 
 Përzgjedhja e kostumografit. 
 Efektet speciale (ndriçimi, fonia, etj.). 
 Përcaktimi i figurës artistike nga ana pamore (grimi, parukjeria). 
 Puna në tavolinë me tekstin. 
 Paraqitja e punës në tavolinë . 
 Puna në skenë e koordinuar me të gjithë elementet skenik (ndriçim, foni, efekte speciale,grim, parukeri, video, audio, 

publiciteti, banera, postera etj). 
 Prova gjenerale përmbyllëse. 

 
10. Pagesa honorareve për regjizorin, muzikantin, skenografin, kengëtarin, balerinin 
 
11. Blerje materiale për realizimin e shfaqjes 
 
12. Shfaqjet realizohen sipas kalendarit 
 

 Shfaqja premierë. 
 Shfaqjet në vazhdim ( festivale dhe turne teatrore brenda dhe jashtë vendit). 
 Futja e shfaqjes në repertor. 

  
 
b) Rezultatet që prisni  

 Shfaqje me cilësi  
 Numër në rritje të spektatorëve. 
 Presim që nga tematika që ofron kjo shfaqje të afrojme me Teatrin një target grup moshash gjithpërfshirës. 

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

 Artistët, aktorët e teatrit 
 Stafi mbështetës 
 Persona të kontraktuar për sigurimin e një shfaqje sa më cilësore 
 Artdashësit 

 

  
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

  Paga Sigurim
e  Operative 

Burimi i 
financimit: 
000/lek 

Transferta Tarif
at 

Donato
r 

 
Tjera 

A.1 Procedura 
përgatitore        

 

A.2 Honorare     849.242   
 

A.3 Blerje 
materiale     300.758   

 

A.4 Shfaqjet         
 

Shuma         1 150.000       

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon0)  
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Teatri “Migjeni”  
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BUXHETI 

" Kopraci " 

Honorare   lekë/ orë orë pune Persona Total /lekë 

Autori i vepres         150 

Regjizori   293 512 1 150016 

Aktor i pare   270 296 6 479520 

Fomulimi Muzikor   270 222 1 59940 

Skenograf   287 278 1 79786 

Kostumografia   172 465 1 79980 

Total A         849242 
 
 
 
Blerje Materiale 

Skenografia         248758 

Veshje         52000 

Totali         300758 
 
Vendim bordi mbi nivelin e shpërblimeve 

 Emërtimi 
Paga aktuale bruto 
E personelit të  
brendshëm 

Perllogaritja sipas 
Pagës aktuale 

Honorare 
Për person/lekë për orë 
pune 

1 Autori i Vepres (Përshtatja 
dhe përkthimi) Sipas tregut aktual - 150 000 (total) 

2 Regjizor 51 000 51 000/174 293 

3 Aktor i pare 47 000 47 000/174 270 
4 Aktor i dyte 30 000 30 000/174 172 
5 Figurante Sipas tregut aktual 30 000/174 172 
6 Formulimi muzikor Sipas tregut aktual 47 000/174 270 
7 Drejtues muzike 45 040 45 040/174 259 
8 Këngetar 30 000 30 000/174 172 
9 Instrumentist 30 000 30 000/174 172 
10 Skenografia Sipas tregut aktual 50 000/174 287 
11 Kostumografia 30 000 30 000/174 172 
12 Koreograf Sipas tregut aktual 50 000/174 287 
13 Balerin Sipas tregut aktual 30 000/174 172 

14 
Produksion 
video(xhirime,efekte  
vizuale, montazh etj.) 

Sipas tregut aktual 
-  

40 000 

15 Fonist 30 000 30 000/174 172 
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Nr.72 

Projekti : P11.F2.O2.A28 
Venia në skenë  
“Kur Nënë Tereza ishte Gonxhe” – 
nga Bashkim Kozeli 
 

Llojet e programit :  
Funksioni : 
Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore 
me interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e 
këtyre funksioneve. 
Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar 
dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 
Objektivi: 

a) Përshkrimi iI shkurtër i projektit 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna per zonën) 

Në vitin 2015 trupa e Tetrit “Migjeni” ka realizuar 6 shfaqje të  cilat kanë  përçuar më së  miri idenë  e edukimit të  spektatorit. 
Pavarsisht përpjekjeve të stafit, kapacitetet e tij janë më të shumta përsa i përket sasisë dhe cilësisë së veprave artistike që 
mund të vihen në skenë. 

 
Gjatë  punës për vënien në  skenë  të  këtyre shfaqjeve, jemi përballur : 
 
Probleme 

 Planifikim i dobët, numër në rënie i shfaqjeve premierë 
 Numër i vogël i ditëve të një shfaqje, (jo më shumë se dy netë) 
 Repertor i përsëritur (zero shfaqje) 
 Promovim i dobët 
 Të ardhura financiare të vogla. 

 
Aspekte negative 

 Numër në rënie i spektatorëve. 
 Zbehje e jetës artistike të qytetit. 
 Humbet besimi ndaj trupës artistike të teatri.t 
 Ulet sensibiliteti nëpërmjet artit për probleme të ndryshme të jetës 

 
Te dhëna dhe mundësi : 

  Viti 2016 është viti i shenjtërimit te Nanë Terezës  
 Kjo dramë është fituese e çmimit të parë në konkursin e shpallur nga Ministria e Kulturës  
 Kapacitetet e stafit të Teatrit “Migjeni” munden denjësisht ta sjellin  figurën e  Nanë Terezës pranë publikut shkodran   
 Me rikonstruksionin e teatrit “Migjeni “eshte  vertet bukur të promovohet me një figure të tillë  

 
ii. Synimi I projektit  

Shkodra ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në art dhe kulturë, me të cilat ajo merr kuptim. 
Të njohë spektatorin me figurat e shquara, që kanë vlera të spikatura për kombin, nëpërmjët teatrit, duke rritur cilësinë e jetës 
artistike të bashkisë. 
 
Synojmë  

 T’ja bëjme te njohun spektatorit figurën e kësaj gruaje humane . 
 Të shpërndajme tek të gjithe vlerat qe kjo grua kishte dhe ti promovojmë si vlera të shoqërisë . 
 Të përfshijmë  në një shfaqje aktorë te mosdhave te ndryshme (profesioniste e amatorë ). 

 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
13. Procedurat e përgatitjes së shfaqjes 
 

 Përzgjedhja e  tekstit letrar.  
 Pë rkthimi, redaktimi, pë rshtatja 
 Shtrimi i platformës regjizoriale. 
 Pë rzgjedhja e artistë ve pjesmarrë s 
 Pë rzgjedhja e skenografit. 
 Pë rzgjedhja e kostumog rafit. 
 Efektet special (ndriçimi, fonia, videoprojeksioni, audioprojeksioni etj.) 
 Pë rcaktimi i figurë s artistike nga ana pamore (grimi, parukjeria) 
 Puna në  tavolinë  me tekstin. 
 Paraqitja e punë s në  tavolinë .  
 Puna në  skenë  e koordinuar me të  gjitha elementet skenik (ndriçim, foni, efekte special,             

grim, parukeri, video, audio, publiciteti, banera, postera etj.) 
 Prova gjenerale përmbyllëse. 

 
14. Pagesa honorareve për regjizorin, muzikantin, skenografin, kengëtarin, balerinin 
 
15. Blerje materiale për realizimin e shfaqjes 
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16. Shfaqjet realizohen sipas kalendarit 
 

 Shfaqja premierë . 
 Shfaqet në  vazhdim ( festivale dhe turne teatrore brenda dhe jashte vendit) 
 Futja e shfaqjes në  repertor 

b) Rezultatet që prisni  
 Promovim i figurës së humanistes së Nënë Terezës 
 Shfaqje me cilësi  
 Numër në rritje të spektatorëve. 
 Presim që nga tematika që ofron kjo shfaqje të afrojme me Teatrin një target grup moshash gjithpërfshirës. 
 Performancë edhe jashtë qytetit të Shkodrës, Brenda dhe jashtë Shqipërisë. 

 

c) Aktorët e mundshëm (grupetqelidhen me 
projektindheqendikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do 
tekontribuoje per keteprojekt, financiarishtetj.) 

 Artistët, aktorët e teatrit dhe aktorë të rinj e fëmijë  
 Stafi mbështetës 
 Persona të kontraktuar për sigurimin e një shfaqje sa më 

cilësore 
 Artdashësit 

 

 Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

  Paga Sigurime  Operative Burimi i financimit 
000/lekë: Transferta Tarifat Donator Tjera 

A.1 Procedura përgatitore         

A.2 Honorare     415    
A.3 Blerje materiale     85    
A.4 Shfaqjet         

Shuma        500.000       

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2016    

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

BUXHETI 

" Nënë Tereza " 

Honorare   lek/ Ore Ore Pune Persona Total  

Autori i veprës         150 000 

Regjizori   293 341 1 99 913 

Aktor i parë   270 259 5 349 650 

Fomulimi Muzikor   270 222 1 59 940 

Skenograf   287 174 1 49 938 

Kostumografia   172 232 1 39 904 

Total A         599 345 

Blerje Materiale 

Skenografia         50 655 

Veshje         50 000 

Totali         100 655 
TOTALI (A + B)                700 000 
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Vendimi i bordit mbi Miratimin e shpërblimeve 

 Emërtimi 
Paga aktuale bruto 
E personelit të  
brendshëm 

Perllogaritja sipas 
Pagës aktuale 

Honorare 
Për person/lekë për orë 
pune 

1 Autori i Vepres (Përshtatja 
dhe përkthimi) Sipas tregut aktual - 150 000 (total) 

2 Regjizor 51 000 51 000/174 293 

3 Aktor i pare 47 000 47 000/174 270 
4 Aktor i dyte 30 000 30 000/174 172 
5 Figurante Sipas tregut aktual 30 000/174 172 
6 Formulimi muzikor Sipas tregut aktual 47 000/174 270 
7 Drejtues muzike 45 040 45 040/174 259 
8 Këngetar 30 000 30 000/174 172 
9 Instrumentist 30 000 30 000/174 172 
10 Skenografia Sipas tregut aktual 50 000/174 287 
11 Kostumografia 30 000 30 000/174 172 
12 Koreograf Sipas tregut aktual 50 000/174 287 
13 Balerin Sipas tregut aktual 30 000/174 172 

14 
Produksion 
video(xhirime,efekte  
vizuale, montazh etj.) 

Sipas tregut aktual 
-  

40 000 

15 Fonist 30 000 30 000/174 172 
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Nr.73 

               
Projekti: P11.F2.O2.A29 
                   
 
Shoë 2016 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F2. 
Fuqizimi dhe  rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të 
Bashkisë së Shkodrës 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

 
Trupa e Estradës së Tearit “Migjeni” gjatë viteve ka pasur kontribut të konsiderueshëm ne jetën artistike të qytetit të Shkodrës 
dhe më gjërë. Krijimi i saj në vitin  1958 rriti larmishmërinë e jetës artisktike të qytetit dhe humori karakteristik I Shkodrës u bë 
shpesh edhe motor elegant i desidencës popullore. 
Pavarsisht përpjekjeve të stafit të teatrit, kapacitetet e saj janë më të shumta përsa i përket sasisë dhe cilësisë së veprave 
artistike që mund të vihen në skenë.  
Përgjatë vitëvë  ka pasur raste dhe shembuj të varieteve të formave të ndryshme. Atmosfera që krijojnë këto variete është për 
një public më të gjërë.  
 
Probleme: 

 Shfaqjet e deritanishme të kësaj natyre nuk kanë qënë në nivël artistic që përmbush kërkesat e publikut. 
 Planifikim i dobët, mos balancimi i drejtë ndërmjët shfaqjeve të estradës dhe dramave. 
 Numër i vogël i ditëve të një shfaqje, (jo më shumë se dy netë) për arsye financiare. 
 Repertor i përsëritur ( zero shfaqje ). 
 Promovim i dobët. 
 Të ardhura financiare të vogla. 

 
Aspekte negative: 

 Numër në rënie të spektatorëve. 
 Zbehje e jetës artistike të qytetit. 
 Humbet besimi ndaj trupës artistike të teatrit. 
 Ulet sensibiliteti nëpërmjet artit për problem të ndryshme. 

 
Të dhëna dhe mundësi 

 Ka një traditë në qytetin tonë për organizimin e të tilla aktiviteteve. 
 I vetmi teatër në Republike i cili ka në stafin e tij aktorë estrade. 
 Shembujt e mëparshëm në kultivimin e humorit janë pozitiv. 
 Po krijohen kushte të mira pune me rikonstruksionin e teatrit. 
 Ka experiencë te shkëlqyer në lëvrimin e kësaj gjinie. 
 Ka talente prezëntë në Shkodër qe përmbushin kërkesat e artdashësvë. 

 

ii. Synimi i projektit  

 
Shkodra ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në art dhe kulturë, me të cilat ajo merr kuptim.  
Synojmë 

 Të argëtojme dhe të vëmë në dukje spektatorin e të gjitha moshave, me vlerat dhe të metat që kemi. 
 Të rrisë numrin e spektatorëve. 
 Të promovojë  vlerat e patjetersueshme të humorit shkodran. 
 Të gjenerojë të ardhura që të përdoren për vazhdimin e shfaqjeve të tjera. 
  

Prandaj mendojme qe kete vit te realizojme shfaqje cilësore e bashkohore, e  cila ti flase publikut me gjuhën e kohës. 
Propozojme këtë shfaqje ta kthejmë edhe në traditë që të zhvillohet në periudhën e mbylljes së vitit. 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit   
17. Procedurat e përgatitjes së shfaqjes 
 

 Përzgjedhja e  tekstit letrar. 
 Perzgjedhja e materialeve letrare e muzikore. 
 Shtrimi i platformës regjizoriale. 
 Përzgjedhja e artistëve pjesmarrës. 
 Përzgjedhja e skenografit. 
 Përzgjedhja e kostumografit. 
 Efektet speciale (ndriçimi, fonia, videoprojeksioni, audioprojeksioni etj.). 
 Përcaktimi i figurës artistike nga ana pamore (grimi, parukjeria). 
 Puna në tavolinë me tekstin. 
 Paraqitja e punës në tavolinë. 
 Puna në skenë e koordinuar me të gjithë elementet skenik (ndriçim, foni, efekte speciale,grim, parukeri, video, audio, 

publiciteti, banera, postera etj ). 
 Prova gjenerale përmbyllëse. 
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18. Pagesa honorareve për regjizorin, muzikantin, skenografin, kengëtarin, balerinin 

 
19. Blerje materiale për realizimin e shfaqjes 

 
20. Shfaqjet realizohen sipas kalendarit 
 

 Shfaqja premierë. 
 Shfaqjet në vazhdim ( festivale dhe turne teatrore brenda dhe jashtë vendit). 

 
 
b) Rezultatet që prisni  

  Shfaqje me cilësi  
 Numër në rritje të spektatorëve. 
 Presim që nga tematika që ofron kjo shfaqje te afrojme me Teatrin një target grup moshash gjithpërfshirës. 

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

  Artistët, aktorët e estrades e teatrit  
 Stafi mbështetës 
 Persona të kontraktuar për sigurimin e jnë shfaqje sa më 

cilësore 
 Artdashësit 

  

  
 
                    Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

  Paga Sigurime  Operative 
Burimi i 
financimit 
000/lek 

Transfert
a Tarifat Donator Tjera 

A.1 Pergatitja          

A.2 Pagesa 
honorareve 

   
 

 450    

A.3 Blerje materiale   
 

 150    

A.4 Shfaqje e kryer         

Shuma     
 

  600.000       

f) Periudha e zbatimit   
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
                           Teatri “Migjeni” 
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" Shoë  2016" 

Honorare   lek/ orë Orë pune Persona Total/lekë 

Autori i veprës         150 000 

Regjizori   293 341 1 99 913 

Kengëtar   172 407 5 350 020 

Fomulimi Muzikor   270 222 1 59 940 

Skenograf   287 174 1 49 938 

Kostumografia   172 232 1 39 904 

Total A         599 715 

Blerje Materiale 

Skenografia         120 285 

Veshje         80 000 

Totali B 200 285 

TOTALI  (A + B)         800 000 
 
 
 
 
Vendim bordi mbi shpërblimet 

 Emërtimi 
Paga aktuale bruto 
E personelit të  
brendshëm 

Perllogaritja sipas 
Pagës aktuale 

Honorare 
Për person/lekë për orë 
pune 

1 Autori i Vepres Sipas tregut aktual - 150 000 (total) 

2 Regjizor 51 000 51 000/174 293 

3 Aktor i pare 47 000 47 000/174 270 
4 Aktor i dyte 30 000 30 000/174 172 
5 Figurante Sipas tregut aktual 30 000/174 172 
6 Formulimi muzikor Sipas tregut aktual 47 000/174 270 
7 Drejtues muzike 45 040 45 040/174 259 
8 Këngetar 30 000 30 000/174 172 
9 Instrumentist 30 000 30 000/174 172 
10 Skenografia Sipas tregut aktual 50 000/174 287 
11 Kostumografia 30 000 30 000/174 172 
12 Koreograf Sipas tregut aktual 50 000/174 287 
13 Balerin Sipas tregut aktual 30 000/174 172 

14 
Produksion 
video(xhirime,efekte 
vizuale, montaxh etj.) 

Sipas tregut aktual 
- 40000 

15 Fonist 30 000 30 000/174 172 
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Nr. 74 

Projekti:  P11.F3.O1 .A1  
 
Aktiviteti letrar: ”Dita e poezisë për fëmijë”.   
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Biblioteka është një hapësirë e hapur për të gjithë. Një kategori e veçantë lexuesish janë edhe fëmijët. Biblioteka i ka kushtuar 
kujdes jo vetëm krijimit të hapësirave të veçanta, por edhe shtimit të aktiviteteve kulturore. Fëmijët janë përdoruesit  e 
ardhshëm të bibliotekës dhe aktivitetet që zhvillojmë i familjarizojnë ata me bibliotekën. Aktiviteti i përvitshëm letrar për fëmijë 
është edhe “Dita e poezisë”. Ky aktivitet filloi në vitin 2010. Qëllimi i tij është rritja pranisë së fëmijëve të ciklit 9-vjeçar në 
bibliotekë, me synimin që përdorimi i bibliotekës në të ardhmen t’i bëhet pjesë e  jetës. Aktiviteti synon të zhvillojë personalitetin 
e fëmijëve, të nxisë krijimtarinë letrare, të evidentojë talentin artistik të interpretuesve, por edhe të edukojë kulturën e leximit. 
Nxënësit ftohen të marrin pjesë me një krijim letrar bazuar në një tematikë të caktuar, që ndryshon në vite.  
“Dita e poezisë për fëmijë” zhvillohet në bashkëpunim me shkollat, prindërit dhe shoqatën e shkrimtarëve. Stafi i bibliotekës në 
bashkëpunim me mësuesit, jo vetëm ftojnë nxënësit të bëhen pjesë e aktivitetit, por ofrojnë edhe ndihmë metodike (nëse i 
kërkohet) në mbarëvajtjen e punës së bibliotekave shkollore. 
Bashkëpunimi me prindërit është një tjëtër element i rëndësishëm i këtij aktiviteti. Një pjesë e prindërve, që i shoqërojnë fëmijët 
në bibliotekë gjatë antarësimit, i nxisin ata të shfaqin dëshirat e tyre edhe përmes krijimeve të thjeshta.   
Aktiviteti letrar  ”Dita e poezisë për fëmijë” është konceptuar edhe si mbështetje për bibliotekat shkollore. Nxënësve fitues të 
aktivitetit së bashku me çmimet personale i dhurohen edhe një sasi librash që shërbejnë për pasurimin bibliotekave të  
shkollave  që përfaqësojnë.  

ii. Synimi i projektit  

Nxitjen dhe evidentimin e talenteve të reja të moshës fëmijërore, në fushën e letërsisë por edhe promovimi i bibliotekës, jo 
vetëm si vend studimi, por edhe vend promovimi vlerash kulturore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Shpallja e ftesës për konkurim në bibliotekë dhe në shkolla. 
Takime me drejtues të shkollave, mësues të letërsisë dhe grupet letrare të nxënësve. 
Ngritja e jurisë selektuese të  krijimeve dhe përcaktimi nga ana e saj e fituesve të konkursit. 
Zhvillimi i aktivitetit në bibliotekë.   

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i një forumi letrar të fëmijëve në bibliotekë. 
Ridimensionimi i funksioneve të bibliotekës si vend studimi, por edhe promovimi i talenteve të reja.  
Shtimi i librave në bibliotekat shkollore aty ku funksionojnë. 
Rritjen e bashkëpunim me nxënës, mësues, dhe prindër. 

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

Punonjësit e bibliotekës, drejtuesit, mësuesit dhe nxënësit e 
shkollave, prindërit. 
Shoqata e shkrimtarëve të Veriut. 

 Bashkia Shkodër.  

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

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000   Nga kjo: 

 lekë) Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Honorare (6 persona*5 000 leke)   30  

A.2 Libra për shkollat fituese (75 copë x 800)   60  

 Totali 90  90  
f) Periudha e zbatimit   
Nëntor - Dhjetor 2016 
 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Denise Mesi  
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Nr.75 

Projekti:  P11.F3.O1 .A2 
 
Periodiku gegnisht 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Gegnishtja është një nga dialektet kryesore, me një sistem morfologjik dhe sintaksor të zhvilluar ndër vite. Mjaft shkrimtarë të 
trevave të veriut kanë dhënë kontributin e tyre në lëvrimin e këtij dialekti. Dokumentat më të vjetër të gjuhës shqipe janë 
shkruar në gegnisht,  Në këtë dialekt u krijuan veprat dhe kryeveprat e letërsisë shqiptare nga Fishta, Gjeçovi, Mjeda, Koliqi, 
Camaj, Draçini etj.  
Gjatë periudhës moniste qëllimshëm u mënjanua përdorimit i formave të gegnishtes në gjuhë dhe letërsi, gjë që me kalimin e 
kohës solli edhe mospërdorimin e saktë të formave gjuhësore të dialektit. 
Ruajtja e këtij varianti të shqipes së shkruar përmes këtij projekti është në koherencë me misionin  e madh të kulturës, atë të 
pasurimit dhe trashëgimit të vlerave kulturore, që rrezikojnë të humbasin.  
Periodiku do i përcjellë brezave të rinj thesarin gjuhësor që trashëguam, thesar i cili nuk njihet thuajse fare nga ata. Shkrimtarët 
dhe studiuesit do të sjellin edhe forma të reja të evoluimit të dialektit geg në vite. Revista do i krijojë mundësi të të shprehurit 
ndryshe në gjuhën dialektore shkrimtarëve, përdoruesve dhe hulumtuesve të gjuhës gege. 

ii. Synimi i projektit  

Ruajtja, pasurimi dhe trashëgimi i vlerave kulturore që rrezikojnë të humbasin, përmes një reviste të re gjuhësore-letrare  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Ngritja e redaksisë. Përcaktimi i platformës redaksionale.  
Caktimi i periodicitetit (revistë e përvitshme në një ose dy numra). 
Përcaktimi i formave gramatikore të të shkruarit në  gegërisht. 
Evidentimi  autorëve që lëvrojnë me botimet dhe origjinalitetin e shkrimeve.  
Zyrtarizimi i revistës. Plotësimi i dokumentacionit për marrjen e ISSN  

b) Rezultatet që prisni  

Qytetit do t’i shtohet një revistë e re. 
Bibliotekës do t’i shtohet një pronë letrare. 
Rivitalizimi i autorëve të vjetër të shqipes.  
Njohja e të rinjve me pasurinë gjuhësore dhe letrare të dialektit gegë.  
Rritja e krijimtarisë letrare të shkrimtarëve që lëvrojnë gegnishten.  

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

 Komuniteti i shkrimtarëve, gjuhëtarëve, studiuesve  dhe i lexuesve  
që preferojnë gjuhën,  leximin dhe përdorimin e gjuhës gege.  Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000   Nga kjo: 

 lek) Paga, sig operative kapitale 

A.1 Honorare (2 persona*2 numra*15 000)     60  

A.2 Botime (2 numra)   160  

 Totali 220  220  

f) Periudha e zbatimit  
Janar-Qershor 
Korrik- Nëntor 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Gjovalin Çuni 
Gëzim Puka 
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Nr.76 

Projekti: P11.F3.O1 .A3  
 
Festivali letrar i Shkodrës 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Bibliotekat në ditët e sotme nuk janë thjesht vende të kërkimeve shkencore, por ata përpiqen të gjejnë forma dhe mënyra të 
reja për të ndikuar në jetën intelektuale, kulturore dhe shoqërore të njerëzve.  
Organizimi i veprimtarive kulturore është pjesë e pandarë e veprimtarive të bibliotekave, sidomos atyre publike.   
Festivali letrar i Shkodrës është një aktivitet kulturor, që në bibliotekën tonë zhvillohet që prej tetë vitesh. Ai lindi me kërkesën e 
vetë shkrimtarëvë shkodranë, që dëshironin të kishin një forum të përvitshëm letrar. Ky forum letrar i është dedikuar kryesishit 
shkrimtarëve shkodranë, që jetojnë në Shkodër dhe jashtë saj, por është synuar të jetë edhe  një urë lidhëse  me  shkrimtarë të 
hapësirave shqiptare nga Ulqini dhe Tuzi.  Ideja e 
krijimit të këtij aktiviteti ishte për të bërë të mundur  kontaktin e drejpërdrejtë të krijuesve me lexuesit dhe anëtarët e bibliotekës. 
Shkrimtarët e ndryshëm që janë ftuar ndër vite, jo vetëm kanë paraqitur krijimtarinë e tyre, por edhe kanë referuar rreth temave 
të ndryshme, që lidhen me zhvillimet letrare bashkëkohore. Festivali nuk është shoqëruar me çmime. Në optikën e 
organizatorëve çmimin çdo shkrimtari ia jep lexuesi. Gjatë viteve janë paraqitur 35 shkrimtarë. Festivali nuk ka arritë të 
plotësojë të gjitha kërkesat e autorëve. Ai zgjon interesimin e një publiku të gjerë, i cili nga viti në vit e ka mirëpritur dhe është 
rritur në numër. Është  shtuar edhe interesimi i mediave lokale dhe kombëtare.  Festivali ka ruajtur ritmikën kohore të zhvillimit. 
E meta e kësaj nisme është se nuk ka arritur deri më tani të tërheqë sa duhet shkrimtarët e rinj, kryesisht studentë.           

ii. Synimi i projektit  

Promovimi i vlerave krijuese të autorëve shkodranë, që banojnë në Shkodër dhe jashtë saj, përmes nxitjes së debatit letrar. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i pjesëmarrësve dhe kontakti me ata. 
Përcaktimi i tematikës së çdo takimi. 
Përcaktimi i periudhës së kohëzgjatjes së aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  
Vijueshmëria e forumit letrar. 
Tërheqja e të rinjve në këtë aktivitet. 
Ngritja e nivelit të aktivitetit përmes pjesëmarrjes së një shkrimtari të shquar të vitit. 
Rritja e bashkëpunimeve ndërkulturore. 
Rritja e frekuentuesve të bibliotekës.  
Shtimi i kontakteve shkrimtarë –lexues. 

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

Shkrimtarë 
Shoqata shkrimtarësh 
Shoqata rinore 
Shoqata kulturore nga Ulqini dhe Tuzi 

 Bashkia Shkodër.  

e) Shpenzimet e llogaritura   

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000   Nga kjo: 

 lek) Paga, sig operative kapitale 

A.1 Honorare (5 persona * 10 000)   50  

A.2 Publicitet   20  

 Totali 70  70  

f) Periudha e zbatimit  
Tetor-Nëntor 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Gjovalin Çuni 
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Nr. 77 

Projekti: P11.F3.O2.A1  
 
Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Detyra kryesore e çdo biblioteke është zhvillimi dhe pasurimi i koleksioneve, përmes zgjedhjes së materialeve të shtypura dhe 
jo të shtypura që shërbejnë për plotësimine nevojave për edukim dhe çlodhje të komunitetit. Koleksionet e bibliotekës synojnë 
plotësimin e kërkesavë të komunitetit në fushën e arsimit, kulturës dhe informacionit. Pasurimi në vite i fondeve të bibliotekës 
ka qenë dhe ngelet, një nga përparësitë kryesore të punës sonë. Zgjidhja materialeve bibliotekare , që do të pasurojnë 
koleksionet  është një proces i gjatë dhe i vazhdueshëm, që  kërkon jo vetëm harmonizimin e kërkesave të punonjësve që 
administrojnë fondet, por edhe marrjen e mendimit për zhvillimin e koleksioneve nga lexues të niveleve të ndryshme të 
zhvillimit kulturor; të gjinive dhe moshave. Duke qene se bibliotekat në përgjithësi kanë fonde buxhetore të kufizuara jemi 
përpjekur që të pasurojmë koleksionet tona përmes zgjedhjes së materialeve bibliotekare, (kryesisht libra dhe periodikë)  në 
varësi të llojit të bibliotekës sonë  dhe gjëndjes së koleksioneve. Termi tradicional “bibliotekë”, përgjithësisht shënon koleksione 
librash dhe periodikësh, por jashtë vëmëndjes sonë nuk kanë ngelur edhe zhvillimi i koleksioneve të veçanta. Shtimi i 
materialeve jo libra siç cilësohen në terminologjinë e bibliotekave, është shoqëruar me krijimin në vitin 2010 të koleksioneve të 
veçanta  të Mediatikës dhe Bibliotekës Digjitale. Biblioteka ka nëonline rreth 20.000 faqe të digjituara. Libra 9 tituj, 26 njësi;  3  
koleksione revistash me 230, si dhe 1 koleksion gazete. Materiale të tjera të digjituara, që nuk janë të hedhuna në online janë 
rreth 17.000. Vitet e fundit kemi krijuar pikat e shërbimit me koleksioneve të hapuara, si një risi e ndryshme shërbimi nga ajo 
tradicionale. Koleksionet e hapura kanë lehtësuar hyrjen në botën e informacionit, kryesisht për nxënësit dhe studentët, përmes 
kontaktit të drejtëpërdrejtë me librin.  Zhvillimi dhe pasurimi i koleksioneve, të bibliotekës sonë është një detyrë e përhershme. 
Proçesi  lidhet edhe me pasurimin e fondeve të veçanta dhe të rralla që ka kjo bibliotekë edhe në rang kombëtar.  Një pjesë e 
mirë e koleksioneve tona janë të aksesueshme përmes katalogut elektronik. Kjo ka rritur përgjëgjësinë  dhe kujdesin për 
zhvillimin e pasurimin e koleksioneve. Bashkia Shkodër ndër vite i ka kushtuar kujdes planifikimit të fondeve buxhetore, për 
pasurimin e koleksioneve.   Zëri i buxhetit të planifikuar për blerje librash dhe periodikësh për disa vite ka qenë 2.000.000 lekë. 
Vitet e fundit buxheti është përgjysmuar duke sjellur vështirësi në zhvillimin dhe pasurimin e koleksioneve.  Blerja e   librave 
ngelet sfidë pasi janë vështirësuar praktikat e blerjes përmes tenderit. Fituesit e tenderit, nuk kanë qenë seriozë. Ata që u 
paraqitën nuk plotësonin kërkesat tona në tituj. Një tjetër element që krijon vështirësi në zhvillimin e pasurimin e koleksioneve 
është edhe blerja e librave një herë në vit. Kjo procedurë është joproduktive, pasi ka edhe tituj librash që shiten dhe nuk 
gjenden më në treg. Problem ka qenë edhe vijueshmëria e tërheqjes së periodikut, në kushtet kur  buxheti nuk lëvrohet 
menjëherë. Pritshmëria për fillimin e procedurës së blerjes deri në aprovimin e buxhetit ka sjellur dëmtimin e koleksioneve të 
periodikut. Megjithë vështirësitë koleksionet e bibliotekës zhvillohen dhe pasurohen çdo vit.  Fondet e akordura jemi përpjekur 
t”i administrojmë duke i dhenë përparësi titujve në raport me sasinë Bashkia ka qenë financuesja kryesore për zhvillimin dhe 
pasurimin e fondeve, por në vite bibliotekës i janë afruar libra nga projekte të ndryshme, shoqata dhe donatorë privatë.  Në vitin 
2015 me fondet e akordurara të buxhetit koleksionet tona janë pasuruar me 927 njësi bibliotekare që i korespondojnë 297 tituj , 
ndërsa pasurimi nga të ardhurat sekondare, kryesisht  dhurata për këtë vit kanë qenë 250 njësi. Vitet e fundit koleksionet janë 
pasuruar nga dhuratat e shkrimtarëve të trevave shqiptare të Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi.  

ii. Synimi i projektit  

Zbatimi i detyrimit ligjor, mbi zhvillimin dhe pasurimin e koleksioneve. 
Pasurimi i fondeve kryesore me literaturë bashkëkohore. 
Pasurimi i katalogut on-line. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Shqyrtimi i gjendjes së fondeve. Plotësimi i statistikave vjetore të hyrjeve të reja. 
Evidentimi i frekuentimit vjetor të fondeve dhe lloji i literaturës së lexuar. 
Ndjekja periodike e literaturës së publikuar. 
Ndarja e shumës së planifikuar sipas fondeve. 
Konslultimi me lexuesit. 
Konsultimi me programet shkollore të literaturës së planifikuar për lexime. 

b) Rezultatet që prisni  

Pasurimi i fondeve me literaturë bashkëkohore.  
Zgjerimi i aktivitetit të bibliotekës. 
Shtimi i lexuesve. 
Rritja e shërbimit ndaj komunitetit që përfshijnë të gjitha kategoritë e moshave. 
Rritja e prestigjit të bibliotekës në rang kombëtar. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
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Bibliotekarët 
Publiku qytetar  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura        

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali 
(000/lekë)   Nga kjo: 

  Paga, sig Operative kapitale 

A.1 Blerje periodiku (shqip + i huaj) (15 tituj)       150 

A.2 Blerje librash Fondi shqip        400 

A.3 Blerje librash Fondi i fëmijëve       200 

A.4 Blerje librash Albanologji          45 

A.5 Blerje librash Fondi i hapur shqip       100 

A.6 Blerje librash Fondi i hapur i huaj        105 

  1 000   1 000 

f) Periudha e zbatimit   
Tetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Albana Komi 
Siditë Halluni 
Magdalena Haxhi 
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Nr. 78 

Projekti: P11.F3.O2.A2  
 
Mbrojtja e aparaturave nga mungesa dhe oshilacionet 
e energjisë. 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

 Shërbimet që ofrohen në bibliotekë, janë të lidhura edhe me paisjet elektronike. Mbajtja përherë në gadishmëri e këtyre 
pajisjeve siguron një proçes normal të punës në bibliotekë. 
Aktualisht  për mirëmbajtjen e tyre nga oshilacionet apo shkëputjet e energjisë elektrike  është e nevojshme blerja herë pas 
herë e baterive UPS të cilat ndër vite konsumohen.  
Blerja e këtyre baterive ndihmon jo vetëm në ruajtjen e aparaturave, por edhe për kryerjen e veprimeve më të domosdoshme, 
që shpesh herë janë të kushtëzuara në kohë.   

ii. Synimi i projektit  

Mbrojtja e aparaturave elektronike dhe sigurimi e punëve në proçes edhe në momentet e shkëputjes së rrymës.   

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Përcaktimi i llojit të UPS-ve që do të përdoren. 
Instalimi i UPS me kompiuterat që do t’i përdorin. 

b) Rezultatet që prisni  

Normaliteti në ecurinë e punëve të përditshme.  
Mbrojtja dhe kohëzgjatja e apraturave. 
Shmangja e veshtirësive në kushtet e mungesës së energjisë elektrike. 

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

Punonjësia e llogarisë. 
Bibliotekarët. 
Lexuesit e bibliotekës 

 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per çdo aktivitet Totali 
(000/lekë)  Nga kjo: 

  Paga, sig Opertive kapitale 

A.1 UPS (2 copë)   10    

 TOTALI 10  10  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Gjovalin Çuni 
Ingrit Gushta 
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Nr.79 
Projekti: P11.F3.O2.A3 
 
Rimbushje dhe blerje fikse zjarri 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Institucionet e D.E.K.  janë të paisura me bombola të fikseve të zjarrit. Duke qënë se institucionet tona frekuentohen nga një 
publik i gjerë ,na lind detyrimi t’i paraprijmë çdo  
lloj pakujdesie që do të shkaktonte ndonjë shkëndijë zjarri në ambientet e institucioneve.  
Paisja me fikse zjarri e institucioneve të cilat posedojnë vepra arti është gjithashtu një  
detyrim ligjor.  

ii. Synimi i projektit  

Rritja e sigurisë në institucione. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i zonave ku do të vendosen fikset e zjarrit dhe ku do të shtohet sasia e tyre. 
Vendosja e fikseve të zjarrit. 

b) Rezultatet që prisni  

 
Rritja e sigurisë. Mbrojtja nga zjarri. 
 

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

Të gjitha godinat e D.E.K. 
  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Fikse Zjarri   235   

 Totali 235  235  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë  2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
  
Përgjegjësit përkatës të Istitucioneve 

 
 
Preventivi 

Nr  Emertimi 
Qendra e 
Kultures 

Muzeu 
Historik 

Vendi I 
Deshmise dhe 
I kujteses 

Galeria 
e 
Arteve Bibloteka  TOTAL 

1 Fikse Zjarri 45,000 45,000 45,000 45,000 55,000 235,000 

Total   45,000 45,000 45,000 45,000 55,000 235,000 
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Nr. 80 

Projekti: P11.F3.O2.A4  
 
Hostim, mirëmbajtje e faqes web të Bibliotekës 
“Marin Barleti” 
 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Bibliotekat e zhvillojnë veprimtarinë e tyre në një shoqëri në të cilën teknologjia dhe zhvillimi i informacionit janë gjithnjë në 
rritje. Përdoruesit e bibliotekës kërkojnë metoda më të shpejta dhe bashkëkohore për t’u informuar. 
Në funksion të kërkesave të kohës biblioteka ka realizuar automatizimin e proceseve përmes krijimit të katalogut elektronik, si 
dhe hyrjes së lirë në internet, bazuar në rregulloren e brendshme për anëtarët e bibliotekës.  
Katalogu elektronik, është një formë e re komunikimi me përdoruesit e bibliotekës. Ai mundëson dhënien e një informacioni të 
plotë, të shpejtë, drejtpërdrejtë pa limite kohore dhe hapsinore  rreth pasurive bibliografike që ka biblioteka. Katalogu elektronik 
funksionon që në vitin 2009. Ai është ndërtuar duke u bazuar në formatin MARC  
(Machine- Readable Cataloging) dhe në standartet e njohura ndërkombëtare të përshkrimt bibliografik, ISBD dhe AACR2.  Mbi 
këto baza funksionon  Katalogu i Shërbimit Publik në rrjet ( OPAC-Online Public Acces Catalogue) përmes website-it 
www.bibliotekashkodër.com.   
Në bibliotekë në shërbim të përdoruesve të fletës  janë krijuar edhe postes e veçanta të kërkimit.  Një tjetër risi që të ofron faqja 
e bibliotekës është edhe konsultimi me Bibliotekën dixhitale. Synimi i krijimit të kësaj biblioteke ka qenë dhe ngelet mundësia e 
qasjes të publikut në pasuritë arkivore të bibliotekës sonë.  
Biblioteka dixhitale e përmban 20.000 fletë të digjituara on-line dhe po aq të pablikuara në mungesë të një serveri.   
Përparësia e përdorimit të teknologjive bashkëkohore dhe përpjekja për të qënë “bibliotekë e së ardhmes”, është e lidhur 
pazgjidhshmërisht me hostimin dhe mirëmbajtjen e faqes, e cila tanimë është pjesë e veprimtarisë së përditshme të punës në 
bibliotekë.  
Në mungesë të një IT-je,  kujdesi për mirëmbajtjen e fletës do të kryhet nga firma të specializura në këtë drejtim, të cilat 
sigurojnë mirëmbajtjen e faqes, garantojnë veprimtarinë e përditshme në bibliotekë, si dhe japin garanci edhe për realizimin e 
projekteve të reja.   

ii. Synimi i projektit  

Qasja ndaj përvojave bashkëkohore të lidhura me akumulimin, sistemimin, administrimin dhe vënien në përdorim të 
informacionit për përdoruesin, përmes hostimit dhe mirëmbajtjes së vazhdueshme të katologimit elektronik dhe të  faqes 
OPAC.     

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i bazave te reja të të dhënave dhe harmonizimi i tyre me ato ekzistuese . 
Përcaktimi i elementëve të kontratës më synim ruajtjen dhe pasurimin e të dhënave, por edhe shtimin  e elementëve të rinj. 
Përmrëisimi i paraqitjes grafike në përshtatje me kërkesat e kohës.  

b) Rezultatet që prisni  

Sigurimi i materialeve të shumëllojshme bibliotekare në përshtatje me ndryshimet sociale për t’iu përgjigjur kërkesave në 
ndryshim dhe në rritje të përdoruesve të bibliotekës.  
Krijimi i mundësive të reja për qasje në rrjete të integruara lokale dhe ndërkombëtare. 
Shkëmbimi i bazave të të dhënave në sistemin bibliotekar.   

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

Bibliotekarët. 
Përdoruesit e bibliotekës. 
Studiuesit shkencorë. 

 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lekë)  Nga kjo: 

  Paga, sig Operative kapitale 

A.1 HOSTING       16.5  

A.2 DOMAIN NAME       2.0  

A.3 MIREMBAJTJE SERVERI     (NE VIT)      31.2  

 TOTALI 49.7  49.7  

 
f) Periudha e zbatimit   
 
Janar- Dhjetor 2016 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Siditë Halluni 
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Nr.81 
Projekti: P11.F3.O2.A5  
 
Materiale Kancelarie dhe Materiale Pastrimi  

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Dega Ekonomike e Kulturës ka në strukturë 6 ndërtesa, të cilat kërkojnë mirëmbajtje  
dhe pastrim të vazhdueshëm. 
Gjithashtu,në veprimtarinë e përditshme të institucioneve, luajnë një rol shumë të madh  
pajisjet kancelarike, pasi plotësimi i një pjese pune të rëndësishme është e lidhur me këto mjete. 

ii. Synimi i projektit  

Normaliteti në ecurinë e punëve të përditshme. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i i shpenzimeve: Mjete Kancelarie dhe Mjete pastrimi, sipas nevojave të paraqitura nga secili përgjegjës i 
institucioneve. 

b) Rezultatet që prisni  

Normalitetit në përditshmërinë e aktivitetit të institucioneve të Degës Ekonomike të Kulturës. 
Ofrimi i një ambjenti të pastër për stafin dhe frekuentuesit e bibliotekës. 

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

Institucionet dhe punonjësit përkatës të DEK 
Frekuentuesit e ambienteve të D.E.K. 
 

 Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali 
(000 lek) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Materiale Pastrimi      68   

A.2 Materiale Kancelarie          590   

  658  658  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë gjithë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
  
Përgjegjësit përkatës të Institucioneve 

 
Detajimi 

Nr  Emertimi 
Qendra e 
Kultures 

Muzeu 
Historik 

Vendi I Deshmise 
dhe I kujteses 

Galeria e 
Arteve Bibloteka  TOTAL 

1 
Materiale 
kancelarie 

          
41,300  

    
170,300  

                    
120,500  

           
128,600  

        
129,300  

         
590,000  

2 
Materiale 
Pastrrimi 

            
9,000  

       
20,000  

                       
10,000  

                
9,000  

          
20,000  

           
68,000  

Total   
          

50,300  
    

190,300  
                    

130,500  
           

137,600  
        

149,300  
         

658,000  
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Nr. 82 

Projekti: P11.F3.O2.A6  
 
Administrimi, ruajtja dhe mirëmbajtja e fondeve 
muzeale te Bibliotekes Marin Barleti.  
 

Llojet e programit: Fusha e Kulturës, sportit dhe 
shërbimeve kreative  
 
Funksioni: Zhvillimi, mbrojtja, promovimi i biliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Administrimi, ruajtja dhe mirëmbajtja e kujdeshme e fondit të librave lidhet jo vetëm me plotësimin sa më të mirë të kërkesave 
të lexuesve, por edhe me plotësimin e dispozitave të veçanta për mirëmbajtjen e bibliotekave dhe materialeve bibliotekare. 
Mjediset ku ruhen materialet e shtypura duhet të jenë të bollshme, të siguruara nga zjarri dhe fatkeqësitë natyrore, të kenë 
ndriçimin, temperaturën dhe lagështirën e duhur; të ruhen nga mikroorganizmat etj. 
Në administrimin dhe ruajtjen e fondeve, rol të rëndësishëm nuk kanë vetëm lokalet ku vendosen librat, por edhe raftet.  
Shumica e bibliotekave publike kanë patur dhe vijojnë të kenë sistemin e vendosjes fikse në rafte. Materialet e shtypura (libra)  
vendosen sipas madhësisë në shtatë ndarjet e rafteve, nga syza e parë deri në të fundit. Të tillë janë edhe raftet e bibliotekës 
sonë. Ata i afrohen standarteve tradicionale të rafteve për libra dhe periodikë.  
Raftet e bibliotekës nuk afrohen me standartet e IFLA- s. Për më tepër ata tani nuk sigurojnë si duhet as ruajtjen dhe trajtimin e 
duhur të materialeve bibliotekare.  
Shumica e rafteve prej druri të fondeve në pjesën më të madhe janë të dëmtuar nga koha e gjatë e përdorimit.  
Të gjitha ndarjet të bazuara në material fibër, ose janë plasur, ose janë përkulur duke bërë që një pjesë e librave, sidomos ata 
të arkivit, të mbajnë ndarjet e njëri-tjetrit. Edhe paraqitja estetike e materialeve të shtypura në fonde lë shumë për të dëshiruar. 
Në këtë situatë është e domosdoshme që të fillohet gradualisht  zëvendësimi i tyre me rafte metalikë, shumë të qëndrueshëm 
në kohë dhe që garantojnë një trajtim normal të librave dhe periodikëve.  

ii. Synimi i projektit  

Përmisimi i kushteve  përmes administrimit, trajtimit dhe ruajtjes së materialeve bibliotekare me synimin, që pas disa vitesh nga 
magazinat e librave, të kthehen pika shërbimi me fonde të hapura.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i fondeve ku do të ndërhyhet.   
Gjetja e përkohshme e hapësirave, ku do të zhvendosen librat. 
Përcaktimi i  materialit të raftave. 
Bërja e analizës financiare. 

b) Rezultatet që prisni  

Përmirësimi i vendosjes dhe i trajtimit të librave. 
Zgjerimi i hapësirave në dispozicion të librit. 
Përmirësimi i shërbimit ndaj lexuesve.   
Përpjekje për realizimin e normave të IFLA- s 

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

Punonjësit e bibliotekës. 
Përdoruesit e bibliotekës.  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per çdo aktivitet Totali (000  Nga kjo: 

 lek) Paga, sig operative kapitale 

A.1 Rafte (20 copë)    800 

 Totali 800   800 

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë  2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Mimoza Jubica 
Lulzime Fatusha  

 
  



 | 545 
 

 
 

 

Nr.83 

Projekti: P11.F3.O2.A7 
 
Shpenzime ndaj të tretëve 
(Energji Elektrike, Ujë ,Shpenzime Telefoni dhe Interneti, 
Shpenzime Postare ) 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Dega Ekonomike e Kulturës ka në përbërje  6 institucione (godina ): 
Biblioteka Publike “Marin Barleti”, Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, Galeria e Arteve, 
Muzeu historik “Oso Kuka”, Muzeu i Kështjellës, Vendi i Dëshmisë dhe i Kujtesës. 
Për funksionimin normal të tyre është i domosdoshëm parashikimi i shpenzimeve  
operative ndaj të tretëve.  

ii. Synimi i projektit  

Normaliteti në ecurinë e punëve të përditshme. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i i shpenzimeve për institucion/godinë ,mbështetur në shpenzimet e vitit paraardhës. 

b) Rezultatet që prisni  

Normaliteti në përditshmërinë e aktivitetit të Institucioneve të Degës Ekonomike të Kulturës 

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

6 institucionet dhe punonjësit përkatës 
Komuniteti   Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Energji Elektrike   888  

A.2 Ujë   155   

A.3 Telefon (përfshirë internetin e administrates)   374   

A.4 Web   60   

A.5 Interneti  Sallës   100   

A.6 Sh.Postare   2   

A.7 Tarifa   1   

 Totali 1 580  1 580  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
  
Përgjegjësit përkatës të Institucioneve 
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Detajim: 
  Bibloteka VDK Qëndra e 

Kulturës 
Muzeu Historik Galeria e 

Arteve 
A.1 Energji Elektrike 228 300 60 200 100 
A.2 Ujë 30 35 35 40 25 
A.3 Telefon(perfshirë internetin e 

administr.) 
54 80 75 90 75 

A.4 Web 50  0 10  
A.5 Internet i  Sallës 100  0   
A.6 Sh.Postare 1 1    
A.7 Tarifa 1     
 TOTALI 464 416 161 340 200 
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Nr. 84 

Projekti: P11.F3.O2.A8  
 
Shërbime mirëmbajtje të mjediseve të Bibliotekës 
“Marin Barleti” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Një element i rëndësishëm në veprimtarinë e bibliotekave është edhe mirëmbajtja e strukturës. Hapësirat dhe shërbimet 
kundrejt përdoruesve të çdo moshe kërkojnë planikimin e shpenzimeve të zyrës, një nga elementët shumë të rëndësishëm të 
përditshmërisë së funksionimit normal të punës në bibliotekë. Planifikimi i shpenzimeve të zyrës bëhet edhe më i 
domosdoshëm në kushtet kur tanimë një pjesë e pajisjeve ekzistuese, mekanike dhe elektrike janë të  amortizuara dhe 
kërkojnë mirëmbajtje të përherëshme. Konsumimi total i tyre shkakton rreziqe për jetën e personelit dhe përdoruesve të 
bibliotekës, prandaj duhet rritur kujdesi i vazhdueshëm kundrejt këtyre pajisjeve duke evidentuar në kohë dhe më pas duke i 
riparuar apo zëvendësuar pajisjet e konsumuara.    

ii. Synimi i projektit  

Normaliteti në ecurinë e punëve të përditshme, si dhe ruajtja e personelit dhe e përdoruesve të bibliotekës nga të papriturat që 
mund të sjellin konsumimi i pajisjeve mekanike dhe elektrike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i prioriteteve në mirëmbajtjen e objektit. 
Përcaktimi i materialeve më të domosdoshme për të realizuar mirëmbajtjen. 
Shqyrtimi i tregut në përcaktimin e tipit dhe të çmimit të njësisë. 

b) Rezultatet që prisni  
Sigurimi i mjeteve më të domosdoshme për ruajtjen apo edhe zevendësimin e pajisjeve  mekanike dhe elektrike që ndodhen në 
bibliotekë.   
Sigurimi i normalitetit në përditshmërinë e aktivitetit të bibliotekës. 

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

Frekuentuesit e bibliotekës 
  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 Totali Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Brava sekrete për dyer (3 copë)     3      3  

A.2 Tub plasmasi (25 mt)     5.5      5.5  

A.3 F.V. përcjellës (25 mt)     2.6      2.6  

A.4 F.V. çelësa + prize 10 A me nulifikim (10 copë)     5.1      5.1  

A.5 F.V. portollampa normale 10 A (10 copë)     2      2  

A.6 F.V. priza shuko “Gevis” universal (10 copë)     5.1      5.1  

A.7 Çelës 1 polar 220 V    0.443     0.443  

A.8 F.V. automat termo/el. Manj diferencial (1 cope)    4.652     4.652  

A.9 Llampa (30 copë)     9      9  

A.10 Të tjera   12.605    12.605  

 TOTALI 50  50    

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Gjovalin Çuni 
Ingrit Gushta 
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Preventiv. Shpenzime zyre 
Bazuar në vendimin nr.629, dt.15.07.2015 
 
A.1 Brava sekrete për dyer (3 copë) cope 3 1000 3000 

A.2 Tub plasmasi (25 mt) mt 25 220 5500 

A.3 F.V. përcjellës (25 mt) mt 25 104 2600 

A.4 F.V. çelësa + prize 10 A me nulifikim (10 copë) copë 5 510 2550 

A.5 F.V. portollampa normale 10 A (10 copë) copë 5 200 1000 

A.6 F.V. priza shuko “Gevis” universal (10 copë) copë 5 510 2550 

A.7 Çelës 1 polar 220 V copë 1 443 443 

A.8 F.V. automat termo/el. Manj diferencial (1 cope) copë 1 4652 4652 

A.9 Llampa (30 copë) Llampa copë 30 300 

A.10 Të tjera    12,.605 

 TOTALI    50,000 
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Nr.85 

Projekti:  P11.F3.O2.A9  
 
Shërbimi i ruajtjes së ndërtesës së Bibliotekës “Marin 
Barleti” 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Kujdesi për parandalimin e të dëmtimeve të inventarit fizik dhe të koleksioneve të  ndryshme nga një sërë faktorësh natyrorë 
është një objektiv i përhershëm i punës sonë.  Çdo vit kemi bërë siguracionin fizik të ndërtesës dhe të librave si  mundësi e 
minimizimit të humbjeve në rastet e fatkeqësive natyrore dhe zjarrit.    
Siguracioni i objektit dhe librave krahas të qenurit një element i domosdoshëm ligjor krijon edhe një atmosferë më të mirë pune 
në bibliotekë.   

ii. Synimi i projektit  

Të rritet siguria e objekteve me vlera artistike, kulturore , të memories, të edukimit etj.  në mënyrë qe të bëjmë të mundur  
pasurimin e këtyre vlerave dhe kalimin e tyre nga brezi në brez.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i objekteve qe duhet të sigurohen. 
Shqyrtimi i ofertave nga operatorë të ndryshëm.  
Përgatitja e situacionit nga specialistët. 

b) Rezultatet që prisni  

Ruajtja e objektit dhe e librave përmes mbulimit të dëmeve financiare në raste fatkeqësish natyrore nga ana e kompanisë së 
siguracionit.   

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

Biblioteka 
Specialistë  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per çdo aktivitet Totali (000  Nga kjo: 

 lekë) paga, sig operative kapitale 

A.1 Siguracion ndërtese dhe librash   35  

 Totali 35  35  

f) Periudha e zbatimit   
Mars 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Gjovalin Çuni 
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Nr.86 Projekti: P11.F3.O2.A10 
Administrimi dhe menaxhimi i Degës  ekonomike të kulturës 

Llojet e programit: P11. Kultura dhe shërbimet 
reakrecionale  
 
Funksioni: P11.F3. 
Zhvillimin, mbrojtjen, dhe promovimin e bibliotekave 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  
Dega Ekonomike e Kulturës ka strukturën e mëposhtme : 
 
 Biblotekën Publike “Marin Barleti” (14 punonjës) 

o Sektorin e Finances   
o Sektori i Librit dhe Mediatikes 

 Muzeu Historik (14 punonjës) 
o Muzeu “Oso Kuka” 
o Vendin e Deshmise dhe Kujteses 
o Muzeu i Kalasë “Rozafa”  
o Sektori i shërbimeve mbështetëse  

 Qendra e Kultures “Pjeter Gaci” dhe Galeria (7 punonjës). 
 
Për funksionimin normal të tyre është i domosdoshëm parashikimi (në bazë të strukturës aktuale) i shpenzimeve për paga dhe 
sigurime.  

ii. Synimi i projektit  

Të rritet cilësia e ofrimit të shërbimit në funksion të pasurimit të jetës artisktike, kulturore edukuese për komunitetin. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i i shpenzimeve per Paga dhe Sigurime t 35 punonjesve te Deges ekonomike te kulturs. 

b) Rezultatet që prisni  

Normalitetit në përditshmërinë e aktivitetit të Institucioneve Te Deges Ekonomike te Kultures 

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

Institucionet dhe punonjësit përkatës të DEK 
  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Paga  16 299   

A.2 Sigurime Shoqërore     2 714   

  19 013 19 013   

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë gjithë vitit. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
  
Pergjegjesit perkates te Istitucioneve 

   E detajuar: 
Institucioni Paga Sigurime Totali 
Bibloteka Publike Marin Barleti 6 911 1 154 8 065 
Muzeu Historik 5 231 860 6 091 
Vendi I Deshmise dhe I Kujteses 605 124   729 
Galeria e Arteve 1 472 246 1 718 
Qendra e Kultures 2 080 330 2 410 
 16 299 2 714 19 013 
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Nr.1 
Projekti: P12.F1.O1.A1  
 
Dita e vullnetarizmit 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F1: Programet/projektet rinore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Në territorin e bashkisë së Shkodrës, zhvillohen shumë pak aktivitete vullnetare. Këto aktivitete organizohen nga grupe jo 
shumë mirë të koordinuara dhe aktivitetet që organizohen, janë të dobishme por nuk janë në përputhje me nevojat emergjente 
që paraqet qyteti. Gjithashtu, vullnetarizmi është një mundësi zhvillimi personal dhe profesional i të rinjve, dhe nuk shfrytëzohet 
pothuajse fare nga të rinjtë e qytetit të Shkodrës. 
Të gjendur para kësaj situate dhe duke besuar në vlerat e vullnetarizmit, mendojmë të organizojmë aktivitete të ndryshme të 
shtrira përgjatë gjithë vitit. Këto aktivitete kanë për qëllim promovimin e vullnetarizmit dhe ndërgjegjësimin e të rinjve për 
përfshirje në të tilla aktivitete. 

ii. Synimi i projektit  

Synojmë edukimin e të rinjve në fushata ndërgjegjësuese për përfshirje në aktivitete vullnetare. 
Synojmë promovimin e vullnetarizmit si mundësi për të fituar aftësi të reja, si mundësi për zhvillimin në karrierë, si mundësi për 
njohje vlerash etj. 
Synojmë nxitjen e vullnetarizmit, për përmirësimin e kushteve mjedisore, sociale, kulturore, etj, në qytetin e Shkodrës. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Hartimi i sloganit të vullnetarizmit dhe aktiviteteve që do organizohen. 
Printimi i bluzave. 
Blerja e materialeve. 
Organizimi i aktiviteteve të ndryshme vullnetare përgjatë gjithë vitit. 
Bashkëpunim me institucionet publike, kryesisht DAR, universiteti, organizatat, etj. 

b) Rezultatet që prisni  

Ndërgjegjësimi i të rinjve dhe mbarë komunitetit për përfshirje në aktivitete vullnetare. 
Përfshirje e të rinjve në aktivitetet vullnetare që do organizohen përgjatë gjithë vitit. 
Bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat për aktivitetet e ndryshme që do organizohen gjatë vitit. 
Përmirësimi i situatës mjedisore, sociale, kulturore, etj, si pasojë e zhvillimit të aktiviteteve vullnetare gjatë vitit. 

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

Të rinjtë 
DAR 
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” 
Komuniteti  

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali(000 
lekë)  

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Bluza (400 cope x 500 leke/copa)   200  

A.2 Thase (5.000 cope x 20 leke/copa)   100  

A.3 Doreza (1.000 cope x 100 leke/copa)   100  

A.4 Transport    100  

A.5 Kapele    76  

 Shuma 576  576  

f) Periudha e zbatimit 
janar – dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së kulturës, arsimit, rinisë dhe sportit 
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Nr.2 
Projekti: P12.F1.O1.A2   
 
Portali për rininë  

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F1: Programet/projektet rinore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Në bashkinë e Shkodrës, është e nevojshme një zyrë informacioni, orientimi apo shërbimi për të rinjtë. Të rinjtë kanë nevojë 
për një hapësirë ku ata të drejtohen për të marrë një informacion mbi aktivitetet që organizohen, mundësitë që ofrohen, ose ka 
një grup të rinjsh që janë të gatshëm të ofrojnë ndihmë dhe të kontribuojnë vullnetarisht në shërbime të ndryshme por nuk e 
dinë se çfarë proçedure ndiqet dhe ku të drejtohen.  
Duke qenë se rinia përbën grupin më të madh demografik, me një potencial të jashtëzakonshëm për të kontribuar në 
ndryshime pozitive, mendojmë që për vitin 2016 dhe në vazhdim të krijojmë një portal VETËM për këtë kategori.  
Ky portal do përmbajë informacion mbi shërbimet që ofrohen, aktivitetet kulturore, sociale, etj, mundësitë që ofrohen për rininë 
në të gjithë territorin e bashkisë së Shkodrës dhe përtej. Gjithashtu do ftojë të rinjtë të përfshihen në të gjitha aktivitetet e 
mundshme, ku do japin kontributin e tyre në ide dhe përfshirje. Në bashkinë e Shkodrës do krijojmë një paketë informacioni 
dhe shërbimesh gjithpërfshirëse për rininë. 

ii. Synimi i projektit (me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë qëështë problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të krijojmë një paketë informacioni mbi shërbimet që ofrohen dhe aktivitetet që organizohen në territor, në të cilat synojmë 
gjithpërfshirjen direkte dhe indirekte të të rinjve që jetojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës. 
Synojmë të ofrojmë një sërë mundësish për kohën e lirë të të rinjve por jo vetëm. 
Synojmë të krijojmë një urë komunikimi me rininë. 
Nga bashkëpunimi me të rinjtë synojmë të identifikojmë problematikat rinore që ekzistojnë në territor. 
Synojmë aktivizimin e të rinjve duke promovuar pjesëmarrjen e tyre në aktivitete të ndryshme. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Blerje domain, host, program, module etj. 
Krijimin dhe ndërtimin e web-it. 
Hartim teksti, përmbatje dhe upload në web. 
Ndërtimin e seksioneve, kategorive, artikujve. 
Ndërtimin e rrjetit të qendrave dhe shoqatave rinore. 
Mirëmbajtja dhe përditësimi i web-it 
b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i faqes web për rininë 
Gjithpërfshirje e të rinjve 
Njohja, edukimi dhe informimi i të rinjve me shërbimin e ri 
Rritje e bashkëpunimit me të rinjtë dhe të gjitha institucionet publike e private, organizatat, bizneset sociale, etj. 
Ndikim në përmirësimin e cilësisë së jetës së rinisë që jetojnë në territorin e bashkisë Shkodër. 

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

Rinia 
Komuniteti 
Institucionet 
Organizatat 
Bizneset sociale 

 BashkiaShkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Blerje hosting (5.000 leke ne vit x 5 vjet)   25  

A.2 Blerje domain (2.000 leke ne vit x 5 vjet)   10  

A.3 Ndërtim dhe dizenjim (30.000 lekë në joomla)   30  

A.4 Mirembajtje (35.000 per njevit)   25  

A.6 Shuma 90  90  

f) Periudha e zbatimit  
janar – dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së kulturës, arsimit, rinisë dhe sportit 
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Nr.3 
Projekti: P12.F1.O1.A3 
Kampionati i lojrave me dorë mes shkollave të 
mesme të Bashkisë së Shkodrës. 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
Funksioni P12:F1: Programet/projektet rinore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
Lojrat me dorë në Shkodër kanë një traditë të hershme dhe histori të suksesshme në sportin shqiptar. Ekipet e basketbollit dhe 
të volejbollit për meshkuj e femra kanë arritur rezultate shumë të mira në të gjithë aktivitetet kombëtare duke përfaqsuar e 
përçuar vlerat e qytetit në vende të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare.  
Deri në fillim të viteve 90 janë zhvilluar periodikisht kampionate të lojrave me dorë në mes të shkollave të mesme. Prej disa 
vitesh këto kampionate nuk zhvillohen, për pasojë është ulur numri i të të rinjve që praktikojnë sportet e basketbollit dhe të 
volejbollit duke sjellë kështu edhe më pak talente për ekipet e Vllaznisë.  
  
ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problem kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 
Të  gjallërojmë  jetën sociale të të rinjve, nëpërmjet  rritjes së  pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive, promovimit të 
sportit si veprimtari sociale, integruese dhe burim shëndeti, ofrimi i të rinjve me sportin por dhe me njëri tjetrin. 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Ngritja e grupit organizator me përfaqësues e specialistë të sportit nga Bashkia e Shkodrës, DAR, klubi Vllaznia etj. 
Përgatitja e grafikut të takimeve ndërmjet ekipeve të lojrave me dorë brenda shkollës dhe më pas ndërmjet shkollave të 
mesme. 
Organizimi i ndeshjeve të shkollave ndërmjet njëra-tjetrës. 
Evidentimi i talenteve të reja si burim për ekipet e moshave të Klubit Vllaznia.  
b) Rezultatet që prisni  

Pjesëmarrje e të rinjve në aktivitete sportive. 
Ngritja e skuadrave të reja dhe seleksionimi i më të mirëve për ekipet e fëmijëve dhe të rinjve. 
Shtimin e aktiviteteve sportive në shkolla 
Argëtimin si sportdashës të nxënësve. 

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

Shkollat e mesme. 
DAR 
Klubi shumësportesh Vllaznia 
Klubet e Vllaznisë të volejbollit dhe basketbolit  

 Bashkia e Shkodrës 

  
e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali (000 lek) 
 
      

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Çertifikata, kupat e  4 vendet e para   35  

A.2 Banera, publicitet, fletë palosje     25  

A.3 Topa, bluza, numra, rrjeta,     60  

A.4 Arbitra   30  

 Shuma 150  150  

f) Periudha e zbatimit  
 
Prill - Maj 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Beniamin Idrizi, Mark Kroqi, 
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Nr.4 
Projekti: P12.F1.O1.A4 
 
Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër 2016 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F1: Programet/projektet rinore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Maratona e Pavarësisë është një aktivitet sportiv që zhvillohet prej 4 vitesh. Ky aktivitet ka filluar si bashkëpunim i sportistëve të 
cilët ushtrojnë vrapimet e distancës.  
Largësia prej 42 km nga Shkodra në Ulqin ka nxitur këta sportistë që të promovojnë aktivitetin e tyre në formën e një maratone 
e cila aktualisht ka kaluar përtej aktivitetit sportiv duke shërbyer edhe si promovim i marrëdhënieve të bashkëpunimit mes 
atletëve nga Ulqini por edhe i dy vendeve fqinje. 
Gjatë dy viteve të fundit aktiviteti ka kaluar përmasat e vëmendjes dhe të pjesëmarrësve vetëm nga Shkodra e Ulqini duke 
sjellë atletë nga Kosova dhe qytetet e tjera të Shqipërisë si Tirana, Korça, etj. 

ii. Synimi i projektit  
 Promovimin e aktivitete sportive për të rinjtë. 
 Rritjen e bashkëpunimit të atletëve dhe sportistëve të vendeve fqinje. 
 Bashkëpunimin e njësive vendore të Shkodrës dhe të Ulqinit. 
 Promovimi i zgjerimit të gjeografisë së pjesëmarrësve me synim ndërkombëtarizimin e kësaj veprimtarie. 
 Përfshirjen e kësaj veprimtarie sportive në axhendën e veprimtarive sportive kombëtare. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Ngritja e grupit organizator me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Bashkisë së Shkodrës dhe të Komunës së Ulqinit. 
 Bashkërendim i aktivitetit me Klubin Vllaznia, Komitetin Olimpik Kombëtar dhe Federatën Shqiptare të Atletikës. 
 Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve promovuese dhe mediatike për aktivitetin.  
 Përfshirja e Maratonës në axhendën e aktiviteteve të Javës së Pavarësisë 2016. 
 Organizimi i pritjes së atletëve në Shkodër, akomodimi i tyre dhe dhënia e çmimeve fituesve. 

 
b) Rezultatet që prisni  

 Gara e Maratonës të bëhet pjesë e rëndësishme e aktiviteteve të javës së Pavarësisë 2016. 
 Numri dhe gjeogragia e pjesëmarrësve të atletëve në këtë aktivitet, të jetë i rritur nga gjithë Shqipëria, Kosova e më 

tej.  
 Promovimi i fqinjësisë së mirë dhe marrëdhënieve ndëmjet vendeve tona përmes aktiviteteve sportive e kulturore.  

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

Komuna e Ulqinit 
Ojf-të 
Të rinjtë 
Sportistë 
Qytetarë sport dashës 
Dashamirë të atletikës  

 Bashkia e Shkodrës  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000 
lek)  

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Çmimet 3 vendet e para   
155  

A.2 Përgatitja e Çertifikatave të vendeve të para   
15  

A.3 Banera, publicitet   
30  

A.4 Koktejl   
40  

A.5 Akomodimi i atleteve   
20  

A.5 Transport   
10  

 Shuma 270  
270  

f) Periudha e zbatimit(kur fillon, kur perfundon) 
1 Tetor- 28 Nentor 2016 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Beniamin Idrizi, Mark Krroqi, Eugjen Gargjola, 
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Nr.5 
Projekti: P12.F1.O1.a5 
 
Promovimi i lojës së shahut në Shkodër 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F1: Programet/projektet rinore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   

Loja e shahut ka një traditë pozitive dhe të hershme në qytetin e Shkodrës. Tradicionalisht pranë klubit Vllaznia ka funksionuar 
ekipi i shahut për meshkuj dhe femra, të cilët kanë arritur rezultate sportive shumë të mira në vite, duke u shpallur, disa prej 
tyre edhe Kampion Kombëtar. 
Sporti i shahut është një nga sportet që ndihmon në zhvillimin pozitiv të aftësive njohëse të fëmijëve dhe nxënësve. 
Njëkohësisht ndikon në krijimin e besimit në vetvete, rritjen e kujtesës e të menduarit, rritjen e përqëndrimit dhe të përmirësimit 
të rezultateve në mësime tek fëmijët dhe të rinjtë.   
Në vitin 2015 Kampion Kombëtar në Shah u shpall shkodrani, Mjeshtri i FIDE Franc Ashiku. Ky rezultat i rëndësishëm i 
mjeshtrit shkodran na nxit që të zhvillojmë një program për përhapjen e sportit të shahut në institucionet e edukimit në territorin 
e Bashkisë së Shkodrës. 
ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problem kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Nxitja dhe promovimi i masivizimit të lojës së shahut kryesisht tek brezi i ri dhe jo vetëm. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Krijimi i grupit koordinues përgjegjës për realizim dhe monitorim të aktiviteteve. 
 Përzgjedhja e shkollave që do të përfshihen në projekt. 
 Sigurimi dhe shpërndarja e kutisë e orës së shahut dhe të librave të përzgjedhur për shahun.  
 Organizimi i kampionatit të shahut ndërmjet shkollave 9 vjeçare. 
 Organizimi i simultanëve me të rinjtë me Mjeshtrin e FIDE, Franc Ashiku, kampion kombëtar në vitin 2015. 
 Në projektet e rikonstrukioneve të oborreve të shkollave do të përfshihet ndërtimi i fushës së shahut në ambjentet e 

jashtme. 
b) Rezultatet që prisni  

 Përfshirjen në aktivitete informuese dhe lojë të shahut 1000 fëmijë të moshës 8 deri 15 vjeç. 
 Pajisjen e 10 shkollave 9 vjeçare me lojën e orën e shahut dhe libra me informacionin e njohur mbi këtë lojë.  
 Organizimin e kampionatit të Shkollave 9 vjeçare të Bashkisë së Shkodrës. 

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

Shkollat e mesme dhe 9-vjeçare 
Universiteti 
Qendrat rinore 
Të rinjtë  

 Bashkia e Shkodrës 

 

  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 

Totali 
(000 lekë) 
 
       

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A.1 Tabela shahu (100 copë)   150  

A.2 Libër shahu, teknikat e lojës së shahut.(100 copë)   70  

A.3 Honorare kampionit të shahut   100  

A.4 Publicitet, postera, banera, fletëpalosje, etj   30  

A.5 Shah i madh butaforik    100 

 Shuma 450  350 100 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë gjithë vitit 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Beniamin Idrizi, Armando Lohja 
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Nr.6 
Projekti: P12.F1.O1.A5 
 
Aktivitete Sportive Ne Plazhin E Velipojes 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F1: Programet/projektet rinore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
Me ndarjen e re territoriale Bashkia e Shkodrës e shton sipërfaqen e saj me rreth 50 herë, duke u shtrirë nga alpet në veri deri 
në breg të detit Adriatik. Kjo shtrirje shton mundësitë e zhvillimit të sporteve që mundësohen nga bregu i detit dhe rëra.  
Velipoja është një nga plazhet me të frekuentuara në veriun e Shqipërisë dhe gjatë muajve të verës numri i frekuentuesve 
shkon deri në 100,000 pushues. Shumë të rinj ushtrojnë sporte të ndryshme që mundësohen nga stina e verës dhe nga prania 
e rërës në plazh, volejbolli është një nga sportet më të preferuara të stinës së verës në Velipojë.   
Në këto rrethana të reja nga ana e Bashkisë së Shkodrës vlerësohet e rëndësishme nxitja e mbështetja e të rinjve që 
dëshirojnë të praktikojnë sport në plazh e veçanërisht volejbollin në plazh. 
ii. Synimi i projektit  

Synojmë gjallërimin e jetës sportive në plazhin e Velipojës dhe promovimin e sportit si instrument edukues. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Ngritja e grupit të punës me pjesëmarrjen e inspektorëve të sportit nga Bashkia e Shkodrës dhe të klubit Vllaznia. 
 Programimi i aktiviteteve dhe axhendës së zhvillimit të aktivitetit. 
 Përzgjedhja e vendeve ku do të krijohen fusha e “beach voley” 
 Përgatitja dhe ndërtimi i fushës. 
 Sigurimi i mjeteve të nevojshme si: rrjeta, mbajtëse të rrjetës, rrethimi i fushës, topat e volejbollit etj. 
 Sigurimi dhe pagesa për arbitrat  dhe përgatitja e çmimeve për fituesit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Pjesëmarrje aktive e të rinjve në ndeshjet e beach volley. 
 Argëtim dhe zbavitje për pushuesit. 
 Promovim i sportit si instrument edukues dhe burim shëndeti. 

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

Klubi Sportiv Vllaznia 
Bashkia e Shkodrës 
Njësia Administrative Velipojë 

Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë) 

 Nga kjo: 
Paga, 
sig 

operative kapitale 

A.1 Blerje rrjete dhe mbajtëse rrjete   85  

A.2 Baza materiale rrethimi i fushës, topat e volejbollit, bluza, 
dekor.   85  

A.3 Pagesa për arbitrat dhe stafin organizativ   30  

A.4 Çmimet për fituesit   50  

A.5 Strukturë druri me shkallë    50  

 Shuma 300  300  

f) Periudha e zbatimit  
 
15 korrik – 15 gusht 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Mark Krroqi, Artan Kalaja 
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Nr.7 

Projekti: P12.F1.O1.A7 
 
Turneu i tenisit për salla të mbyllura për fëmijë dhe të 
rinj, 2016, Shkodër  

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F1: Programet/projektet rinore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 
i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Në Shkodër ka vite që praktikohet sporti i tenisit. Aktualisht funksionojnë disa fusha tenisi në të cilat stërviten fëmijë dhe të rinj. 
Disa  trajnerë të kualifikuar, ushtrojnë veprimtarinë e tyre duke stërvitur të rinj sipas grup-moshave të ndryshme.   
Në mbështetje të këtyre veprimtarive për të nxitur e promovuar sportin e tenisit, Bashkia e Shkodrës do të mbështesë zhvillimin 
e aktivitetit vendor për fëmijë dhe të rinj. 

ii. Synimi i projektit  
Të promovojmë zhvillimin e aktiviteteve sportive më fëmijë e të rinj dhe të mbështesë zhvillimin e sportit të tenisit.  
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Organizim i grupit të punës dhe përgatitja e axhendës së aktivitetit. 
Hapja e thirrjeve për regjistrimin e pjesëmarrësve 
Takime me përfaqësues të klubeve sportive dhe shoqatës së tenisit 
Takime me mediat, lançimin e turneut, gjatë hedhjes së shortit. 
Organizimi dhe promovimi i aktivitetit permes njoftimeve per mediat, banera etj. 
Përgatitja dhe shpërndarja e çmimeve për fituesit. 
b) Rezultatet që prisni  

Evidentimin e talenteve të reja 
Pjesëmarrje në turne  
Promovimin e vendeve tona përmes aktiviteteve ndërkombëtare sportive.  

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

Shoqata e Tenisit Shkodër 
Klubi Sportiv Vllaznia 
Të rinjtë 
Sportistë 
Qytetarë sport dashës 

 Bashkia e Shkodrës  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
Totali 
(000 
lekë)    

 Nga kjo: 
Paga, 
sig operative kapitale 

A.1 Çertifikata 3 vendet e para, kupa   20  

A.2 Arbitra   20  

A.3 Banera, publicitet   20  

A.4 Material, rrjeta, topa, raketa   80  

 Shuma 140  140  

f) Periudha e zbatimit  
 
27 – 30 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 Armando Lohja, Mark Kroqi 
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Nr.8 
Projekti: P12.F2.O1.A1  
 
Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
Sport Klub Vllaznia është themeluar në vitin 1919 me emrin KS Bashkimi ndërsa në 1929 u quajt Bashkimi Shkodran dhe në 
1939 merr pjesë për herë të parë në Kampionatin Shqiptar të Futbollit të Kategorisë së parë. Në vazhdimësi Sport Klub 
Vllaznia, siç quhet sot, është dalluar në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare për rezulatatet e larta në shumë disiplina 
sportive. Aktualisht Klubi menaxhon dhe zhvillon 15 disiplina sportive dhe përbën një ndër klubet më të rëndësishëm dhe më të 
suksesshëm në Shqipëri. Pikërisht edhe përmirësimi i performancës në administrimin e klubit me qëllim rritjen e performancës 
përbën edhe sfidën më të madhe për Bashkinë Shkodër në drejtim të zhvillimit të sportit në territorin e Shkodrës. Krijimi i 
kushteve sa më të mira për ushtrimin e aktiviteteve të disiplinave të ndryshme sportive do të krijonte kushte për rritjen si 
cilësore në rezultate më të larta ashtu edhe sasiore në rritjen e numrit të sportistëve. 
Në pallatin e Sportit dhe në palestrat e boksit, peshëngritjes, çiklizmit, etj furnizimi me energji dhe ujë është domosdoshmëri 
për ndriçimin e ambjenteve pasi stervitjet zhvillohen kryesisht mbas dreke. Të gjitha këto ambjente kanë linjë dhe matësa të 
veçante. Sherbimi i telefonisë, shërbimi postar dhe shërbimi i internetit është vetëm për administratën. Pagat dhe sigurimet 
paguhen per 20 punonjës. Do të blihen kompjuter dhe printera për disiplinën e boksit dhe basketbollit. Për mbarëvajtjen e 
stervitjes duhet të blihen dhe materiale sportive si tuta sportive, topa, doreza boksi, këpucë atlete, rrjeta volejbolli dhe 
basketbolli. Per ngrohje përdoret gaz, kështu që është i nevojshëm furnizimi me lëndë djegëse. Mjetet kancelarike dhe 
materialet e pastrimit janë shumë të rëndësishme në mbarëvajtjen e punës gjatë vitit. Karburanti përdoret për pritjen dhe 
përcjelljen e ekipeve të huaja me mjete motorike, për realizimin e memorialit të boksit. Tapeti i boksit sherben për zhvillimin 
normal të stërvitjes të boksit dhe për sigurinë fizike të sportistëve. 

ii. Synimi i projektit  

Nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit të Sport Klub Vllaznia synohet rritja e performancës së ekipeve sportive Vllaznia. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Pagesë e faturave të energjisë elekrike dhe të ujit për te gjithe ambjentet ku sterviten ekipet e lojrave me dore, boksit, 
peshengritjes dhe ciklizmit.  

 Pagesë e faturave të telefonisë për administraten, federatat, trajneret . 
 Krijimi i kushteve per zhvillimin normal te aktiviteteve basketbollit dhe te boksit 
 Zhvillimi i stërvitjeve në kushte normale me synim rritjen e cilësisë sportive. 

            Aktivitete miqësore. 
            Aktivitete kombëtare. 
            Aktivitete nderkombetare   

 Sigurohet zhvillimi normal i stervitjeve dhe pjesmarrja ne aktivitetet kombetare e nderkombetare te boksit 

b) Rezultatet që prisni  

Rezultate të larta të sportistëve të Sport Klub Vllaznisë 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me 
projektindhe që ndikohen) 

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

 Bashkia Shkoder.  Bashkia Shkoder. 

e) Shpenzimet e llogaritura (për cdo aktivitet të mësipërm (pika III) 

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali  Nga keto: 

  Leke Paga sig. Operative Kapitale Transferte 

A. 1 Energji elektrike    640   

A .2 Uje   107   
A. 3 Telefon   93   
A .4  Sherbime postare   5   
A .5 Sherbime internetit   80   
A.6 Materjale zyre e mirmbajtje    50   
A.7 Paga per punonjes  8 145    
A.8 Sigurime Shoqerore  1 297    
A.9 Blerje kompjuter, printer    80  
A.10 Materiale sportive Tuta sportive   701   
A.11 Kancelari per zyrat     200   

A.12 Materiale pastrimit dhe 
detergjenta     150   
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A.13 Karburante     250   

A.14 Tapet per ringun e boksit      150  

A.15 Transferte     82 

A.16 Rikonstruksion 3 dhoma + 2 
banjo e dushe     770  

 Shuma 12 800 9442 2276 1000 82 

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.9 

Projekti: P12.F2.O2.A2   
 
Trajtime ushqimore shtese per sportistet me te mire te 
vitit. 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata   
 Ne cdo fund viti bëhet evedentimi dhe shpallja e 10 sportistëve më të mirë të vitit, trajnereve më të mirë, sportistit të ri më të 
mirë. 

ii. Synimi i projektit  

 Nëpërmjet këtij eventi synohet motivimi i sportistëve tanë për  rritje të cilësisë sportive. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Takimi i fundvitit me sportistë e trajnerë më të mirë për vitin 2015. 

b) Rezultatet që prisni  

 Rritja e cilësisë sportive dhe rezutate me të mira nëpermjet  shpalljes  së sportiseve më të mirë për vitin 2016. 

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

 Bashkia Shkoder.  Bashkia Shkoder. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali  /000 leke Nga kejo: 

  Lekë Paga sig. Operative Kapitale 

A .4  Trajtime për sportiste të Vitit 2016   50  

 Total 50  50  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.10 Projekti: P12.F2.O1.A3 
 Administrimi dhe Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive 
dhe rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i 
institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e 
këtyre funksioneve 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Stadiumi “Loro Boriçi” është pasuri e paluajtshme, pronë publike, në pronësi të Bashkisë Shkodër. Kjo pronë ka kaluar në 
pronësi të Bashkisë Shkodër me VKM nr. 421, date 2.6.2010 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme 
publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Shkodër, Qarku Shkodër”, me nr. 221 rendor në 
listë të inventarit.   
Këshilli Kombëtar i Territorit të Republikës së Shqipërisë me Vendimin nr. 1, datë 1.4.2015 ka miratuar kërkesën e Federatës 
Shqiptare të Futbollit (FSHF) për të investuar në rikonstruksionin e këtij objekti. Përfitues i këtij investimi është Bashkia e 
Shkodrës.  
FSHF dhe Bashkia e Shkodrës kanë nënshkruar një Marrëveshje (Nëntor 2015) me qëllim bashkëpunimin për rikonstruksionin, 
përdorimin dhe manaxhimin e këtij impianti sportiv në pronësi të Bashkisë Shkodër pas realizimit të konstruksionit të  Stadiumit 
“Loro Boriçi”.  
Shpenzimet që do parashikohen do të përdoren për staf, mirëmbajtje fushe, reklama, internet-telefon dhe shpenzime të tjera 
operative 

II. Synimi i projektit  

Garantimi i kushtevenë stadiumin “Loro Boriçi” Shkodër në përputhje me standardet e FIFA, UEFA- 2015 dhe Komitetit Olimpik 
Ndërkombëtar, me synim ngritjen e cilësisë sportive të futbollit të qytetit të Shkodrës dhe për të patur mundësi organizimi të 
aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare të futbollit dhe të atletikës në këtë objekt sportiv. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

 Aktiviteti kryesor është mirëmbajtja e ambjenteve sportive të Stadiumit “Loro Boriçi”.  
 Një tjetër aktivitet i rëndësishëm është menaxhimi i hapësirave tregtare në ambjentet e Stadiumit.  

b) Rezultatet që prisni  

Stadiumi “Loro Boriçi” është në kushte optimale për zhvillimin e aktiviteteve ndërkombëtare dhe kombëtare të futbollit dhe të 
atletikës.  
Ambjentet tregtare janë të menaxhuara në mënyrë eficente për të siguruar të ardhura shtesë në aktivitetin e mirëmbajtjes së 
Stadiumit. 

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

K.F. Vllaznia, K.S. Vllaznia. Bashkia e Shkodrës, sponsor të ndryshëm.  
e) Shpenzimet e llogaritura (për cdo aktivitet të mësipërm (pika III) 

Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000/lekë)  Nga këto: 

   Paga sig. Operativ
e Kapitale 

1 Blerje pajisje per mirëmbajtje fushe 
(makinë korrëse bari, rimorkio për heqjen 
e mbeturinave, shpërndarëse plehu, 
vijëzues fushe) 

2 000   2 000 

2 Ruajtje e godines 3 000  3 000  
3 Shpenzime energji elektrike 1 350  1 350  

4 Shpenzime uje 200  200  

5 Shpenzime karburanti 396  396  

6 Shpenzime internet+telefon 48  48  

7 Shpenzime te tjera 5 806  5 806  

 TOTALI 12 800  10 800 2 000 

f) Periudha e zbatimit  
1 Prill 2016 deri 31 Dhjetor 2016 g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
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Nr.1
1 

Projekti: P12.F2.O1.A4  
Administrimi i  Klubit te  futbollit Vllaznia 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive 
dhe rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i 
institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e 
këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
S.K. Vllaznia, i themeluar në vitin 1919, është shoqëria e parë sportive në Shqipëri. Vllaznia është pa dyshim një nga emrat më 
të mëdhenj në fushën e sportit kombëtar në përgjithësi, si dhe të futbollit në veçanti. Me 9 tituj kampion (1945, 1946, 1972, 
1974, 1978, 1983, 1992, 1998, 2001) dhe 6 Kupa Repubike (1965, 1972, 1979, 1981, 1987, 2008), Vllaznia është simbol i 
Shkodrës dhe krenaria e tifozerisë së saj të shumtë e të zjarrtë.  
Që nga viti 2011, K.F. Vllaznia është shndërruar në shoqëri tregtare, aksionet e së cilës zotërohen 100% nga Bashkia e 
Shkodrës.  
 

II. Synimi i projektit  

Meqë sezoni sportiv nuk përputhet me vitin financiar, për vitin 2016, synimet janë dy:  
Për sezonin sportiv 2015-2016, qëndrimi në Superligë;  
Për sezonin 2016-2017, ndërtimi i ekipi cilësor që konkuron për pjesëmarrje në Kupat e Evropës.  

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimi i financimit të pagave/shpërblimeve për lojtarët dhe stafin teknik;  
Sigurimi i pjesëmarrjes në aktivitetet sportive sipas kalendarit të përcaktuar nga FSHF;  
Sigurimi i kushteve optimale të stërvitjes, nëpërmjet mirëmbajtjes së ambienteve sportive, garantimit të bazës materiale, 
trajtimit ushqimor të sportistëve, etj.. 

b) Rezultatet që prisni  

Duke pasur një ekip konkurent për një vend në Kupat e Evropës, rritet kënaqësia e sportdashësve shkodranë.  
Permes realizimit te objektivave te parashikuara synohet nxitja  e te rinjve per t’u marre me sport, si dhe rritja e shikushmërisë 
së sportit në ambjentet tona sportive. 

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

K.F. “Vllaznia”, shoqata sportive , sponsor , publiku.  Bashkia e Shkodrës, sponsor të ndryshëm.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  
 Nga këto: 

  Leke Paga sig. Transfertë Kapita
le 

1 Shpenzime paga/shperblime lojtare 20 000  20 000  

2 Shpenzime stafi administrativ 7 000  7 000  

3 Shpenzime stafi i akademisë 3 000  3 000  

4 Shpenzime të prapambetura 20 000  20 000  

 Totali 50 000  50 000  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
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Nr.12 
Projekti: P12.F2.O2.A1 
 
Ekipi i basketbollit i të rriturve për meshkuj.  

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   

Ekipi i basketbollit i të rriturve per meshkuj SK “Vllaznia“ eshte pjese e Shoqates Vllaznia që në vitin 1926 dhe merr pjesë në të 
gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHB. 
Ekipi i Bashketbooll i të rriturve i Vllaznise përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë.  
Ky ekip ka dalë kampion 8 herë në vitet 1967, 1969, 1990, 1993, 1994, 1995, 2014, 2015 
Fitues i kupës së Republikës 6 herë në vitin 1957, 1959, 1965, 1989, 2001, 2008. 
Ekipi i Basketbollit synon fitimin e titullit kampion për sezonin. 

II. Synimi i projektit  

Synojme që ekipi i Basketbollit të zhvillojë aktivitetet zyrtare dhe miqësore gjatë vitit 2016, në kushte optimale duke zbatuar 
rregulloret e FSHB dhe federatës europiane të basketbollit.  
III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkepunim me DAR. 
Sigurimi i bazës materiale si: topa, kepuce, uniforma sportive, kosha, tabela, etj. 
Trajtim ushqimor të sportistave. 
Pagese me honorare të trajnereve. 
Pagesa e gjyqtareve. 

b) Rezultatet që prisni  

Sigurim i mbarëvajtjes së ekipit të basketbollit për të rritur me qëllim arritjen e objektivave të    

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sport dashesit, Bashkia Shkoder Bashkia Shkoder. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet për cdo aktivitet Totali (000/lekë)  Nga kjo: 

  Leke Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   3031  

A .2 Pagesa honorare ( trainere)   132  
A. 3 Pagesa gjyqtaresh.   170  

 Total 3 333  3 333  

Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.13 

Projekti: P12.F2.O2.A2 
 
Mbështetje e ekipit të basketbollit 
meshkuj te rinj 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   

Ekipi i basketbollit i te rinjve, SK “Vllaznia“, si pjese e Shoqates Vllaznia, qe ne vitin 1955 merr pjese ne te gjitha veprimtarite 
kombetare ne baze te rregulloreve te FSHB. 
Ekipi i basketbollit te te rinjve i Vllaznise perbehet nga 15 sportiste dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka dale kampion kombetar 5 here ne vitet 2005, 2006, 2008, 2010, 2013. 
Per vitin 2016 synon te dale kampion kombetar per te rinje. 

II. Synimi i projektit  

Synojme qe te krijohen kushtet optimale per arritjen e objektivave te percaktuar nga SK Vllaznia. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimit te kushteve te stervitjes ne pallatin e sportit dhe ne palestra shkollore ne bashkepunim me DAR. 
Sigurimi i bazes material si: uniforma sportive, topa, kosha, etj. 
Trajtim ushqimor per sportistet, 
Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve sa me te mira te mundshme per zhvillimin e stervitjes se ekipit te basketbollit te te rinjve me qellim arritjen e 
objektivave te ekipit. 

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit.  Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   340  
A .2 Pagesa honorare ( trainere)   176  

 Total 516  516  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 

 
  



 | 565 
 

 
 

 

 
  

Nr.14 

Projekti: P12.F2.O2.A3 
 
Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te 
rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   

Ekipi i basketbollit SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqates Vllaznia që në vitin 1934, merr pjesë në të  gjitha veprimtaritë kombëtare 
në bazë të rregulloreve të FSHB. 
Ekipi i të rriturve për femra i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë. 
Ky ekip ka arritur në vazhdimësi rezultate të larta në të gjitha aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Fitues i kupës së 
Republikës 2 herë në vitet 1962,1988. 
Për vitin 2016 synimi është të renditet në kater finalistet e pare. 

II. Synimi i projektit  

Sigurimi i kushteve optimale për zhvillimin e aktiviteteve të ekipit te basketbollit për të rritur për femra.  

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimit i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore  në bashkepunim me DAR. 
Sigurimi i bazës materiale si: Topa basketbolli, uniforma sportive, etj 
Trajtim ushqimor tëe sportisteve 
Pagesë me honorare të trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi basketbollit i te rriturve per femra arrin objektivat e percaktuara SK Vllaznia. 

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportdashesit.  Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   1685  

A .2 Pagesa honorare ( trainere)   264  

 Total 1 949  1 949  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.15 
Projekti: P12.F2.O2.A4 
 
Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   

Ekipi i basketbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1968 merr pjesë në të gjitha 
veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHB. 
Ekipi i basketbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia” përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner. 
Gjatë historisë së tij ky ekip ka zënë gjithnjë vende të kënaqshme në renditje në aktivitetet e zhvilluara. Për vitin 2016 synon të 
zere vendin e dytë në kampion kombëtar për të reja. 

II. Synimi i projektit  
Sigurimi i kushteve optimale për zhvillimin e aktiviteteve sportive të ekipit te basketbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimi i kushteve të stervitjes në pallattin e sportit dhe në palestrat e ndryshme shkollore në bashkëpunim me DAR. 
Sigurimi i trajtimit ushqimor të sportisteve  
Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ekipi i basketbollit të të rinjve per femra  arrin objektivat e përcaktuara nga SK Vllaznia. 

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportdashesit. 
  Bashki Shkoder. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali(000/leke)   Nga kejo: 

  Leke Paga 
sig. 

Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   340  

A .2 Pagesa honorare ( trainere)   88  

 Totali 428  428  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e financës, drejtori. 

 
  



 | 567 
 

 
 

Nr.16 

Projekti: P12.F2.O2.A5 
 
Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të 
rritur. 

Llojet e programit P12: Fusha e kultures, sportit dhe sherbimeve 
rekreacionale  
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   

Ekipi i voleibollit SK “Vllaznia“, si pjesë e Shoqates Vllaznia që në vitin 1924 merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në 
bazë të rregulloreve të FSHV. 
Ekipi i të rritur i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë.  
Fitues i kupës së Republikës 3 herë në vitet 1969, 1970, 1973 
Synimi për vitin 2016 duke patur parasysh rezultetet e fazës së parë lufton për titullin kampion. 

II. Synimi i projektit  

Mbarëvajtja e ekipit të volejbollit më qellim rritjen e cilësise sportive dhe arritjen e objektivave të përcaktuara. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurim i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 
Sigurimi i bazës materiale si: topa, këpuce, komplete sportive, rrjeta volejbolli, etj. 
Trajtim ushqimor të sportistëve 
Pagese me honorare të trajnereve, 
Pagesa për gjyqtarët . 

b) Rezultatet që prisni  

Kushtet e mira për stërvitjen e ekipit, ndikojnë në arritjen e objektivave të ekipit të volejbollit të të rriturve për meshkuj. 

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

Sk “Vllaznia”, shoqatat sportive, sportdashesit. Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke Paga 
sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   2 735  

A .2 Pagesa honorare ( trainere)   242  
A. 3 Pagesa gjyqtarësh.   130  

 Total 3 107  3 107  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.17 
Projekti: P12.F2.O2.A6 
 
Mbështetje e ekipit të volejbollit  femra të rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   

Ekipi i volejbollit SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1925 merr pjesë në të  gjitha veprimtaritë kombetare në 
bazë te rregulloreve te FSHV. 
Ekipi i volejbollit te te rriturve per femra perbehet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë. 
Ky ekip ka dale kampion kombëtar 3 herë në vitet 1947, 1957, 1960. 
Fitues i Kupes se Republikes 3here, ne vitet 1962, 1963, 1964. 
Për vitin 2016 objektivi i këtij ekipi është tëe hyjë në katërshen e parë të kampionatit.  

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale per zhvillimin e stervitjes se ekipit te volejbollit te te rriturve per femra. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimit të kushteve të stervitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkepunim me DAR. 
Sigurimi i bazes materiale si:topa volejbolli, uniforma sportive 
Trajtim ushqimor të sportistëve  
Pagese me honorare të trajnerëve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e cilësisë së sportit të volejbollit për femra nëpermjet sigurimit të kushteve optimale për stërvitje. 

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

SK “ Vllaznia”, shoqata sportive, sportdashesit  Bashkia , shoqatat sportive, bizneset 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   1.028  

A .2 Pagesa honorare (trajnere)   200  

 Totali 1228  1228  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.18 

Projekti: P12.F2.O2.A7 
 
Mbështetje e ekipit të Volejboll meshkuj të 
rinj 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   

Ekipi i Volejbollit të të rinjve për meshkuj SK “Vllaznia“, si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1969 merr pjesë në të gjitha 
veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHV. 
Ekipi i të rinjeve i volejbollit të meshkujve, Vllaznia përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner . 
Ky ekip ka fituar tre kampionate kombetare në vitet 1997, 2001, 2012. 
Për vitin 2016 synon të zëre vendin e parë në kampionatin kombëtar për të rinj. 

II. Synimi i projektit  
Sigurimi i kushteve sa më të mira për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të volejbollit për të rinj. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimit te kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 
Sigurimi i bazes materiale si: si uniforma sportive, topa, rrjeta, etj. 
Trajtim ushqimor te sportisteve  
Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritje e cilësisë sportive të ekipit të volejbollit për të rinj duke bërë që të realizohet objektivi për shpalljen kampion të Shqiperise 
për të rinj. 

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

SK “Vllaznia”, sportedashesit, Bashkia Shkoder. Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke  
 Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   285  

A .2 Pagesa honorare ( trainere)   88  

A. 3 Pagesa gjyqtaresh.     

 Total 373  373  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.19 

Projekti: P12.F2.O2.A8 
 
Mbështetje e ekipit të   Volejbollit femra të 
reja 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   

Ekipi i volejbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia“, si pjesëe Shoqates Vllaznia që në vitin 1971  merr pjesë në të  gjitha 
veprimtaritë kombëtare në baze të rregulloreve të FSHV. 
Ekipi i të rejave i Vllaznise përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka zëne vende të treta dhe të katerta në kampionatet  kombëtar. 
Për vitin 2016 synon të zërë vendin e dytë në kampionatin kombëtar të të rinjve për femra. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale të stërvitjes për ekipin e volejbollit të të rinjve për femra në mënyre që të arrihen objektivat e ekipit. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra në bashkepunim me DAR 
Sigurimi i bazës materiale uniforma, topa, rrjeta, etj. 
Trajtim ushqimor të sportistëve  
Pagesë me honorare të trajnerëve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i volejbollit te te rinjve per femra realizon objektivat e ekipit. 

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

SK “Vllaznia”, sportëdashësit, Bashkia e Shkodrës. Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   285  

A .2 Pagesa honorare ( trainerë)   132  

 Totali 417  417  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.20 

Projekti: P12.F2.O2.A9 
 
Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj 
të rritur.  

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   

Ekipi i boksit SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1947 dhe më pas me rifillimin e këtij sporti pas vitit 1990, 
merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHB. 
Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 20 sportistë dhe 2 trajnerë. 
Ky ekip ka dalë kampion 20 herë, në vitet 1951, 1991 deri 1995 dhe 1997 deri 2013 dhe 2015. 
Fitues i kupës së Republikës 20 herë në vitet 1991 deri 1995 dhe 1997 deri 2013. 
Ekipi është kampion në fuqi dhe ka si synim të vazhdoje të jetë kampion i Shqiperisë edhe për këtë sezon. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale për zhvillimin e stërvitjes së ekipt tëë boksit. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose në palestra shkollore nëbashkëpunim me DAR. 
Sigurimi i bazës materiale si: Doreza boksi, uniforma sportive,etj  
Trajtim ushqimor të sportistëve. 
Pagesë me honorare të trajnerëve ,  

b) Rezultatet që prisni . 

Ekipi i boksit arrin objektivat e synuara nga SK “Vllaznia” 

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportdashësit, Bashkia Shkoder. Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke  
 Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   2 590  

A .2 Pagesa honorare ( trainerë)   374  

 Shuma 2 964  2 964  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances,drejtori. 
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Nr 21 
P12.F2.O2.A10 
Aktivitet sportiv ndërkombëtar, "Memorial 
Vllaznia 2016" në boks. 

Llojet e programit: P12: Rinia dhe Sportet 
Funksioni: P12.F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

I. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Ekipi i boksit i të rriturve, SK “Vllaznia“, që në vitin 2002, mer pjesë në në aktivitete ndërkombetare në bashkëpunim me 
federatën shqiptare të boksit sipas rregullores së Federatës Ndërkombëtare Europiane në boksin amator. 
Ekipi i të rriturve i Vllaznisë perbëhet nga 15 sportistë të ekipit kombëtar dhe 3 trajnerë. 
Ekipi i boksit të të rriturve ka marrë pjesë në këtë eveniment për 13 vite rresht duke dalë kampion në këtë aktivitet dhe duke 
marre madalje ari, argjendi dhe bronzi, gjithsej 42 medalje. 
Ne këto aktivitete prej 13 vitesh kanë marrë pjesë edhe shumë ekipe nga Kazakistani, Gjermania, Italia, Bullgaria, Hungaria, 
Maqedonia, Kosova, Mali i Zi, Kanadaja, Australia, Kroacia, Armenia, Irlanda etj. 
II. Synimi i projektit  

Organizimi i suksesshëm i aktivitetit ndërkombëtar “Memorial Vllaznia 2016”. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurim i mjeteve dhe aktiviteteve logjistike për mbarevajtjen e aktivitetit. 
Ofrimin e bazës materiale që nevojitet për zhvillimin normal të këtij aktiviteti. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi synon të zërë vendin e parë, duke marrë medalje ari, argjendi e bronzi. 

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

SK “ Vllaznia”, shoqatat sportive, sponsorët, sportëdashësit, Bashkia e 
Shkodrës. 

 Bashkia e Shkodrës 

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

            Shpenzimet per çdo aktivitet Totali (000/leke)   Nga kejo: 

  Leke Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtim ushqimor     

A .2 Pagesa, honorare (trajnerë)     
A. 3 Pagesa për gjyqtarët.     
 Total 900  900  
f) Periudha e zbatimit   
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e financës, drejtori. 
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Nr.22 
Projekti: P12.F2.O2.A11 
Mbështetje e ekipit të atletikës  
meshkuj të rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin 
e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   
Ekipi i atletikës SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1920 merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në 
bazë të rregulloreve të FSHA. 
Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 40 sportistë dhe 4 trajnerë. 
Ky ekip ka dalë kampin 16 herë në vitet 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2003, deri ne 2005, 2009 deri në 2015 kampion 
absolut. 
Fitues i kupës së Republikës 12 herë në vitet 2003 deri në vtin 2015. 
Kampion në fuqi dhe me objektiv për te dale kampion edhe në 2016. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale peër zhvillimin e stervitjes së ekipit të atletikës të të riturve për meshkuj. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimi i bazës materiale si: këpuce atletike, uniforma sportive, etj. 
Trajtim ushqimor të sportistave.  
Pagese me honorare të trajnereve. 
b) Rezultatet që prisni  

Ekipi atletikes te te rriturve te Vllaznise arrin objektivat e tij. 

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

SK “Vllaznia”, shoqatat sportive, sportdashësit. Bashkia.  Bashkia e Shkodrës. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet për çdo aktivitet Totali  (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke 
 Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   2 410  

A .2 Pagesa honorare ( trainerë)   528  

 Total 2 938  2 938  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.23 

Projekti: P12.F2.O2.A12 
 
Mbështetje e ekipit të Çiklizëm 
meshkuj të rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin 
e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   
Ekipi i Ciklizmit të të rriturve SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1905 merr pjesë në të gjitha veprimtaritë 
kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHC. 
Ekipi i ciklizmit të të rriturve të Vllaznise përbehet nga 8 sportistë dhe 1 trajner . 
Ky ekip ka zëne vende të para ne kampionatet kombëtare (Rrethi ciklistik i Shqipërisë) 7 herë ne vitet 1982, 1984, 1985, 1998, 
1989, 1995, 1997. 
Për vitin 2016 synon të zërë vendin e dytë në kampionatin kombëtar për të rritur. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale për stervitje dhe pjeseëmarrje në aktivitetet e parashikuara për ekipin e ciklizmit të të rriturve të 
Vllaznisë. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  
Sigurimi i bazes materiale si uniforma, pjese kembimi per bicikleta, etj  
Trajtim ushqimor te sportisteve. 
Pagese me honorare te trajnereve. 
b) Rezultatet që prisni  

Ekipi arrin objektivat e vendosura per sezonin 2016. 

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive , sportdashesit. Bashkia Shkoder. Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për ëdo aktivitet të mësipërm (pika III) 

            Shpenzimet për cdo aktivitet Totali  (000/leke)  Nga keto: 

  Lekë 
 Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   870  

A .2 Pagesa honorare ( trainerë)   132  

A. 3 Pagesa gjyqtarësh.     

 Total 1002  1002  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.24 

Projekti: P12.F2.O2.A13 
 
Mbështetje e ekipit të Futbollit 
femra të rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi 
dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   
Ekipi i futbollit i femrave për të rritur, SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqates Vllaznia që në vitin 2013 merr pjesë në të gjitha 
veprimtarite kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHF. 
Ekipi i futbollit të femrave për të rritur i Vllaznisë përbëhet nga 25 sportiste dhe 2 trajnerë. 
Ky ekip ka dale kampion kombëtar 2 herë në vitet 2013, 2014, 
Fitues i kupës se Republikës 2 herë në vitet 2014, 2015 dhe fitues i Superkupës sëShqipërisë. Ka marrëpjesë në champion 
ligen e Europës. Nëe vitin 2014, në Lituani në grupe vetëm për golavarazh, për nje gol më pak, nuk u arrit të kualifikohej për në 
cerek finalet e Chanpion Ligës se Europës. Ne 2015, në Champions Ligen e Europes, në Sarajeve kemi zene vendin e tretë në 
grup. 
Per vitin 2016, objektivi i ekipit është të shpallet kampion kombëtar, fitues i Kupës se Republikës, fitues i Superkupës së 
Repuplikës dhe kalimin në grupe në Champions Ligë. 

II. Synimi i projektit  

Krijimin e kushteve optimale për stervitjen dhe mbarëvajtjen e ekipit sportiv të futbollit të femrave për të rritur me qëllim arritjen 
e objektivave të ekipit. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimi i kushteve të stërvitjes në kompleksin e futbollit në Golem. 
Sigurimi i bazës materiale si:topa futbollit, uniforma sportive,  
Trajtim ushqimor te sportisteve 
Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimi i objektivave te ekipit te futbollit te femrave per te rritur “Vllaznia” per sezonin ne vazhdim. 

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

SK “Vllaznia”, shoqatat sportive, sportedashesit, Bashkia Shkoder. Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   250  

 Total 250  250  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e financës, drejtori. 
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Nr.25 

Projekti: P12.F2.O2.A14 
 
Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës 
femra të rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   
Ekipi i Gjimnastikës për të rritur SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1949  merr pjesë në të gjitha veprimtaritë 
kombëtare në bazë të rregullores së FSHGJ. 
Ekipi përbëhet nga 10 sportistë dhe 1 trajner. 
Ekipi i gjimnastikës i të rriturve për meshkuj ka zënë vendin e parë në vitet 1976-1977, ndërsa ekipi i gjimnastikës i të rriturve 
për femra ka zëne 6 herë vendin e parë në kampionatet në vitet 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015.  
Objektivat tona janë:  
Ekipi i të zhvilloje aktivitetet zyrtare dhe miqsore gjatë vitit 2016, në kushte optimale duke zbatuar rregulloret e F.SH.GJ. 
Të marrë pjesë në kampionatin kombëtar si ekip dhe të zërë vendin e parë për vitin 2016. 
Të marrë pjesë në kampionatin kombëtar duke zëne vendin e tretë. 
Të nxise të rinjt e të rejat të merren me gjimnastikë për krijimin e ekipeve të reja dhe të rinjve. 
Pjesmarrje në aktivitete zyrtare e miqësore ndërkombëtare. 
Të përsërisë  rezutate të larta sportive, rritjen e cilësisë sportive nëpërmjet stërvitjes. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve me të mira të mundshme për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të gjimnastikës me qëllim arritjen e objektivave. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra në bashkëpunim me DAR. 
Sigurimi i bazës materiale si: uniforma, paisje ushtrimore, etj 
Trajtim ushqimor të sportisteve 
Pagesë me honorare të trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritje cilësore e ekipit të gjimnastikës e shprehur nga arritja e objektivave të ekipit. 

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit, Bashkia 
Shkoder. Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet për cdo aktivitet Totali  (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke 
 Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   804  

A .2 Pagesa honorare ( trainere)   132  

 Total 936  936  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr. 26 

Projekti: P12.F2.O2.A15 
 
Mbështetje e ekipit të Hendbollit 
meshkuj të rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   
Ekipi i Handbollit të të rriturve SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia ka ushtruar aktivitetin e tij në vitet 1970 deri në 1973 
dhe rifillon mbas vitit 1989. Merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHH. 
Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner . 
Ky ekip ka dalë kampion kombëtar 1 herë në vitin 1994. 
Ky ekip mbas vitit 1994 deri në vititn 1998 nuk merr pjesë në asnjë aktivitet për arsye financiare  dhe fillon aktivitet në vitin 1999 
e në vazhdim. 
Ekipi i të rriturve në vitin 2014, 2015, renditet në vendin e dytë dhe të tretë duke patur rezultate shumë të mira në aktivitetet 
kombëtare dhe merr pjesë disa here në aktivitetet miqësore ndërkombëtare. 
Për vitin 2016 synon të dale kampion për të rritur dhe të marre pjesë dhe në kampionatin e rinjve. 
Objektivat e ekipit janë: 
Pjesmarrje në Kampionatin e Kupën e Republikës. 
Pjesmarrje në aktivitete zyrtare e miqësore ndërkombëtare. 

II. Synimi i projektit  

Synojme që ekipet e të rriturve dhe të rinjve të zhvilloje aktivitetet zyrtare dhe miqësore gjatë vitit 2016, në kushte optimale 
duke zbatuar rregulloret e F.SH.H. 
III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 
Sigurimi i bazës materiale si: Kostume sportive, topa, rrjeta etj. 
Trajtim ushqimor të sportistëve 
Pagese me honorare të trajnerëve. 

b) Rezultatet që prisni  
Ekipi Handbollit te rritur “Vllaznia” zhvillon aktivitetin e tij vjetor ne kushte optimale te stervitjes, baze materiale sportive e 
garantuar  
Arritje e objektivave te ekipit 

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportdashësit, Bashkia Shkoder. Bashkia e Shkodrës. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke 
 Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   54  
A .2 Pagesa honorare ( trajnere)   132  

 Total 186  186  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.27 

Projekti: P12.F2.O2.A16 
 
Mbështetje e ekipit i Mundjes 
meshkuj te rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   
Ekipi i mundjes SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia, që në vitin 1946, merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në 
bazë të rregulloreve të FSHM. 
Ekipi i të rriturve të Vllaznisë përbëhet nga 10 sportistë dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka dalë N/kampion 2 herë në vitet 2009, 2010, nga vitit 2010 dhe deri 2015 renditet në e vendin e tretë. Sportistë 
cilësore, kampione individual për këto vite kanë dalë 7 vetë. 
Për vitin 2016 synimi do të jete si ekip vendin e parë. 
Objektivat e ekipit janë: 
Pjesmarrje në Kampionat e Kupën e Republikës sipas kalendarit të FSHM. 
Pjesmarrje në aktivitete zyrtare e miqsore ndërkombëtare. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale per zhvillimin e stërvitjes se ekipit te Mundjes me qellim arritjen e objektivave te ekipit 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  
Sigurimit të kushteve të stërvitjes ne pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 
Sigurimi i bazës materiale si: komplete sportive,  
Trajtim ushqimor te sportisteve,  
Pagese me honorare te trajnereve 
b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i Mundjes për të rritur Vllaznia zhvillon aktivitetin e tij vjetor në kushte optimale të stërvitjes dhe bën të mundur arritjen e 
objektivave të ekipit. 

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

SK “ Vllaznia” , shoqatat sportive , sportedashesit, Bashkia 
Shkoder.  Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet për çdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Lekë Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   663  

A .2 Pagesa honorare ( trainerë)   132  

 Total 795  795  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e financës, drejtori. 
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Nr 28 

Projekti: P12.F2.O2.A17 
 
Mbështetje e ekipit te Notit te rritur  dhe 
te rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe 
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   
Ekipi i notit për të rritur SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1920 merr pjesë në të gjitha veprimtaritë 
kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHN. 
Ekipi i notit për të rritur i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner. 
Në gara individuale ka pasur shumë rezultate të larta, gjithsej 30 medalje ari, argjendi dhe bronzi. 
Për vitin 2016 synon të zërë vendin e parë në  kampionatin kombëtar për tëe rritur individuale dhe për të rritura vendin e dytë 
individuale në garat individuale. 

II. Synimi i projektit  

Te krijohen kushtet optimale për zhvillimin e stërvitjeve për ekipin e notit për teë rritur për femra e meshkuj. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe në  palestra shkollore në bashkëpunim me DAR ndërsa në sezonin 
dimëror dhe për sezonin veror të bëjne stërvitje në pishina private, nëmungese të saj. 
Sigurimi i bazës material si: uniforma sportive, kostume noti, etj 
Trajtim ushqimor të sportistëve 
Pagesë me honorare të trajnerëve. 

b) Rezultatet që prisni  

Arritjen e objektivave te vendosura nga ekipi. 

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

SK “ Vllaznia”  Bashkia Shkoder. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali   (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke 
 Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   125  

A .2 Pagesa honorare ( trainere)   72  

 Total 197  197  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.29 

Projekti: P12.F2.O2.A18 
 
Mbështetje e ekipit te peshngritjes  
meshkuj te rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   
Ekipi i Peshngritjes SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqates Vllaznia qysh ne vitin 1946.merr pjese ne te  gjitha veprimtarite 
kombetare ne baze te rregulloreve te FSHP. 
Ekipi i te rriturve i Vllaznise perbehet nga 10 sportiste dhe 3 trajnere. 
Ky ekip ka dale kampion 8 here ne vitet 1972, 1973, 1976, 1978, 1991, 2004, 2008, 2009. 
Fitues i kupes se Republikes 4 here ne  vitet 1977, 1988, 2010, 2011 
I vetmi ekip qe eshte shpallur kampion i Europes per te rritur, te rinje, dhe paraterinje,  
Per 2016, si ekip synojme titullin kampion kombetar, kupen e Republikes, dhe medalje Europiane. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale per zhvillimin e stervitjes se ekipit te peshengritjes me qellim realizimin e objektivave te ekipit.   

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimit te kushteve te stervitjes ne pallatin e sportit ose palestra shkollore ne bashkepunim me DAR 
Sigurimi i bazes materiale si: uniforma sportive, vegla ushtrimore etj. 
Trajtim ushqimor te sportisteve.  
Pagese me honorare te trajnereve ,  

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi Peshngritjes per te rritur Vllaznia zhvillon aktivitetin e tij vjetor ne kushte optimale te stervitjes dhe arrin objektivat e ekipit.  

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportdashesit, Bashkia 
Shkoder.  Bashkia Shkoder. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke 
 

Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   1534  

A .2 Pagesa honorare ( trainere)   396  

 Total 1 930  1 930  

f) Periudha e zbatimit  
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.30 

Projekti: P12.F2.O2.A19 
 
Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te 
rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata   

Ekipi i Ping-pongut i te rriturve SK “Vllaznia“, si pjese e Shoqates Vllaznia qe ne vitin 1965 deri ne 1985 dhe me rifillimin e 
aktiviteteve te ketij sporti pas vitit 1990, merr pjese ne te gjitha veprimtarite kombetare ne baze te rregulloreve te FSHP. 
Ekipi i te rriturve i Vllaznise perbehet nga 8 sportiste dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka dale kampion kombetar 6 here ne vitet 1966, 1968, 1970, 1975, 1982, 1983. 
Ky ekip, qe ne vitin 1990 merr pjese rregullisht ne kampionatin kombetar dhe kupat e Republikes duke zene vende te dyta dhe 
te treta. Per vitin 2016 synon te dale nen/kampion per te rritur , dhe te marre pjese dhe ne kampionatin e rinjve. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve me te mira te mundshme per ekipin e Ping-Pongut “Vllaznia” me qellim arritjen e objektivave te ekipit. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimit te kushteve te stervitjes ne pallatin e sportit ose palestra shkollore ne bashkepunim me DAR. 
Sigurimi i bazes materiale si:uniforma sportive, topa, raketa etj. 
Trajtim ushqimor te sportisteve 
Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve optimale per stervitje te ekipit te Ping pongut te Vllaznise me qellim arritjen e objektivave te ekipit.   

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

SK “Vllaznia”, shoqatat sportive, sportdashesit, Bashkia Shkoder. 
 Bashkia Shkoder. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga keto: 

  Leke 
 Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   53  

A .2 Pagesa honorare ( trainere)   110  

A. 3 Pagesa gjyqtaresh.     

 Total 163  163  

f) Periudha e zbatimit   
1 Janar 2016 deri  31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr.31 
Projekti: P12.F2.O2.A20 
 
Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe 
rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve 
që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Ekipi i Shahut SK “Vllaznia“, si pjese e Shoqates Vllaznia, qe ne vitin 1944 merr pjese ne te  gjitha veprimtarite kombetare ne 
baze te rregulloreve te FSHSH. 
Ekipi i te rriturve i Vllaznise perbehet nga 8 sportiste dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka dale kampion kombetar 1 here ne vitin 2008. 
Per vitin 2016 objektivi i ketij ekipi eshte te zere vendin e trete dhe individual te ruaj titullin kampion Franc Ashiku. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve sa me te mira te mundshme per ushtimin e te gjitha aktiviteteve te ekipit te shahut per te rritur. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimit te kushteve te stervitjes 
Trajtim ushqimor te sportistave 
Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i shahut ploteson objektivat e percaktuara nga sport Klubi Vllaznia. 

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

SK “Vllaznia”, shoqatta sportive, sportdashesit, Bashkia Shkoder.  Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali  (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   152  

A .2 Pagesa honorare (trainere)   132  

 Total 284  284  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur për fundon) 
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Nr. 32 

Projekti: P12.F2.O2.A21 
 
Mbështetje e ekipit të xhudos për 
moshat të rinj / të reja/ të rritur/të rritura 

Llojet e programit P12: Rinia dhe sportet 
 
Funksioni P12:F2: Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, 
zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
Ekipi i Xhudos  SK “Vllaznia“, si pjese e Shoqates Vllaznia, qe ne vitin 1991, merr pjese ne te  gjitha veprimtarite kombetare ne 
baze te rregulloreve te FSHXH. 
Ekipi i te rriturve per meshkuj i Vllaznise perbehet nga 15 sportiste dhe 1 trajner, i te rriturve per femra perbehet nga 15 
sportiste dhe 1 traniere, i te rinjve per meshkuj dhe femra perbehen nga 20 sportiste me 1 tranier. 
Ky ekip ka dale kampion kombetar 6 here ne vitet 1992, 1994, 1996, 2001, 2005, 2010. 
Fitues i kupes se Republikes 8 here ne vitet 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2011. 
Ekipi i te rriturve per meshkuj dhe ai per femra ka marre pjese ne shume aktivitete nderkombetare dhe turne duke marre 
medalje ari, argjendi, dhe bronzi si ekip dhe individe ne pasha te ndryshme. 
Per vitin 2016 synon te dale kampion per te gjitha kategorite. 

II. Synimi i projektit  

Krijimi i kushteve optimale per stervitjen e ekipeve te xhudos per te rritur dhe te rinj, per femra dhe per meshkuj. 

III . Aktivitetet kryesore të projektit  

Sigurimit te kushteve te stervitjes ne palestra shkollore ne bashkepunim me DAR. 
Sigurimi i bazes materiale si uniforma sportive, etj. 
Trajtim ushqimor te sportistave 
Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi xhudos te te rriturve dhe te rinjve, per femra e meshkuj arrin objektiva e paracaktuar nga SK Vllaznia. 

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

SK “Vllaznia”, shoqatat sportive, sportdashesit, Bashkia Shkoder. Bashkia Shkoder. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

            Shpenzimet per cdo aktivitet Totali (000/leke)  Nga kejo: 

  Leke Paga sig. Operative Kapitale 

A. 1 Trajtime ushqimore   329  

A .2 Pagesa honorare ( trainere)   352  

 Total 681  681  

f) Periudha e zbatimit   
1 Janar 2016 deri 31 Dhjetor 2016 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Zyra e finances, drejtori. 
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Aneks 1: Baza ligjore 
 

Ligj nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” 

Ligji nr.9936, datë 26.6.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" 

Ligji nr.147/2015 "Per buxhetin e vitit 2016" 

Urdher per funksionet e reja per vitin 2016 

Aneksi 4-Funksionet qe financohen nga transfertat specifike 

Udhëzimi nr.2, datë 06.02.2012, "Për procedurat standarde të zbatimi të buxhetit" 

Udhëzimi nr. 3, datë 16.01.2015, “Për një shtesë dhe një ndryshim në Udhëzimin nr. 2, datë 
06.02.2012 ”Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” 

Udhezimi plotesues nr.1, date 15.01.2015 “ Per zbatimin e buxhetit te vitit 2016” 

Ligji nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

Ligj nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” 

shkresës së Ministrisë së Punëve të Brendshme Nr.04 datë 05.01.2016 “Për kalimin e 
dokumentacionit të pagesës së personelit dhe të inventarit të aktiveve të Shërbimit Zjarrfikës pranë 
njësive të qeverisjes vendore”; 

 VKM nr.1108,datë30.12.2015 “Për transferimin, 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” 

Udhezues per zbatimin e VKM nr.1108 datë 30.11.2015 " Për transferimin, 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” 
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Aneks 2: Lista e projekteve të investimeve kapitale për vitin 2016 
 

Tabela 67 Lista e projekteve të investimeve kapitale  për vitin 2016 

000/lekë  

Nr 
progra

mi 
Programi Emertimi   Projekte   Investime  

4530 
 Menaxhimi 
rrugeve  Rikonstruksion rruge Degëzim "Isuf Sokoli"              128  

               
2,647  

    Rikonstruksion rruge "Qazim Llazani";              215  
               

4,420  

    Rikonstruksion degezim rruge "Draçin"              759  
             

15,649  

    Rikonstruksion I rruges varrezave  "Beltoje"              448  
               

9,249  

    
Rikualifikim Urban blloqe banimi "Qemal Draçini"  ;  (Pallati 
me hark)              698  

             
14,382  

    Rikualifikim Urban blloqe banimi "Bardeleve"(Pogej)              344  
               

7,105  

    Rikualifikim Urban blloqe banimi"Tepe-te fusha e druve"            
1,725  

             
35,548  

    "SISTEMIMI I PERROIT KUFIRI MURIQAN"              390  
               

8,048  

    
Rikontruksion i rruges hidrovorit-Dobrac NJA Rrethina  
Projektim 

           
6,250    

    
Projekt  i plote Rehabilitimi i sheshit “ Gjon Pali” 50% e 
1333124 Sipas marreveshjes me FSHZH              667    

    

Projekt  i plote "Rikualifikim urban I rrugicave ne Qendren 
Historike ( kthimi I tyre me kalldrem dhe ndricm dekorativ) 
shoqeruar me nderhyrje ne Dyert e objekteve –kthim I tyre 
ne dyer druri karakteristike)  50% e 2883796 sipas 
marreveshjes me FSHZH            

1,445    

    
Rikualifikim urban i rrugicave ne Qendren Historike, 
(Rikonstruksion  sistemit Ujesjelles kanalizime)   

             
18,260  

    Rikonstruksion sheshe plazhi Velipoje   
               

4,370  

    Mbikqyrje+kolaudim Rikonstruksion blloqe pallatet Xhabijej    
                  

697  

    TOTAL PROGRAMI 
         

13,068  
            

120,374  
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INVESTIME 2016 000/lekë  

Nr programi Programi Nr programi Programi Nr 
program 

6260  Sherbimet 
publike vendore  Blerje kazana,Sherbimi i pastrimit.   

             
16,950  

     Investime ndricim rruge dytesore +mbikqyrje+kolaudim   
               

6,550  
     Varreza NJA Rrethina      

    Shpronesim   644  

    Rruga e fshatit   
               

1,372  

    Rrethim   
               

1,011  

    Tabelat e lajmerimeve   
                  

180  

    TOTAL PROGRAMI   26,707  

4570  Transporti publik   Blerje makine vijezimi,   3,500  

    TOTAL PROGRAMI   3,500  

1110 
Planifikim 
Menaxhim 
Administrim 

Blerje  pajisje te ndryshme zyre. 
  

1,176  

    Rikonstruksion rrjeti elektrik godina e Bashkise Shkoder   
               

3,500  

    
Sigurimi  i ambjenteve  shtese per Arkivin e Bashkise 
Shkoder   

               
2,744  

    Ristrukturim fizik dhe teknik të Dhomës së Server-ave   
                  

244  

    

Implementimi i Sistemit të Menaxhimit të Dokumentave në 
një Bazë të Dhënash Qendrore të Qendërzuar dhe të 
Integruar (Integrated Active Directory System)(Bashkia 
Qendër dhe Njësite administrative Rrethinat, Guri i Zi, 
Bërdicë, Ana e Malit, Postribë, Velipojë, Dajç) 

  

                  
644  

    

Zgjerimi i rrjetit kompjuterik (Intranet) për komunikimin 
elektronik të brendshëm, implementimi i Sistemit të Kontrollit 
të Aksesit dhe Sistemit të Vëzhgimit (Bashkin Qendër)   

               
6,050  

    
Implemtimi i sistemit të informacionit për mbledhjen e 
taksave dhe tarifave vendore   

               
5,000  

    Blerje Pajisje TIK   
               

8,000  

    TOTAL PROGRAMI                 -    
             

27,358  
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INVESTIME 2016 000/lekë  

Nr programi Programi Nr programi Programi Nr 
program 

8250 

 Programe 
specifike 
kulturore dhe te 
turizmit 

Blerje impiant audio dhe sistem ndricimi dhe pod per 
koncerte live   1,555  

    
Projekt i plote Rikonstruksion i godines se Teatrit “ 
Migjeni”.50% e 3978526 Sipas marreveshjes me FSHZH 

           
1,989    

    Nje piano per qytetin e artit                  
4,000  

    
Zhvillimi dhe pasurimi i fondit te bibliotekes Blerje libra, 
revista, periodik                  

1,000  

    Blerje Rafte per Biblioteken                     
800  

    Paisje teknike per zyre dhe evente kulturore                     
160  

    Ruajtja e Galerise te Arteve, Kamera sigurie                     
160  

    
Përmirësimi i kushteve teknike të ambjenteve te ruajtjes se 
koleksionit të Galerisë së Arteve Shkodër.                     

541  

    Orendi zyre                       
80  

    Paisje dhe risistemim I fondit te arkives                     
448  

    
Mobilimi me orendi për mjediset e Galerisë së Arteve 
Shkodër                       

80  

    Restaurimi i kthines se arkeologjise si depo ruajtese                     
698  

    Permiresim i sistemit ndricimit te oborrit te muzeut                     
250  

    Mobilim për Qendrën Kulturore “Pjetër Gaci”                     
545  

    
Pajisje  Zyre për Qendrën Kulturore “Pjetër Gaci” (kompjuter 
dhe printer)                     

170  

    Blerje paisje zyre komp+fotokopje                     
100  

    Raft per ruajtjen e objekteve dhe dokumentave                       
50  

    Rinovim I ekspozites fotografike me materiale te reja                       
30  

    Sistem I kamerave te sigurise                     
350  

    Mobilimi i 10 dhomave te aktoreve                     
360  

    TOTAL PROGRAMI            
1,989  

             
11,377  
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INVESTIME 2016 000/lekë  

Nr programi Programi Nr programi Programi Nr 
program 

4240 

Menaxhimi i 
infrastruktures se 
kullimit dhe 
ujitjes 

Rehabilitimi I pjesshem I skemes ujitese Gur I Zi   10,000  

    

Projekte teknike te ndryshme per riaftesimin e kanaleve 
kulluese. 5,000   

    TOTAL PROGRAMI 5,000              
10,000  

4260 
 Administrimi i 
Pyjeve 

Zbatimi i projektit per ndertimin e leres se ujit kullota -
Zogaj  

               
1,015  

    TOTAL PROGRAMI  
               

1,015  

10430 
 Perkujdesi 
Social PC për qendrat komunitare  

                  
330  

    Printer për qendrat komunitare  
                  

140  

    Pajisje zyre per qendrat komunitare(tavolinë, raft, etj)  
                  

175  

    TOTAL PROGRAMI  
                  

645  

6180 
Planifikimi urban 
dhe strehimi 

Rikonstruksion objekte banimi per strehim shtresave ne 
nevoje ( banesa sociale)  

               
5,772  

    TOTAL PROGRAMI  
               

5,772  

10140 
 Sherbimet e 
kujdesit social Blerje paisje (orendi)  

                  
390  

    Blerje paisje zyre dhe vendosje interneti  
                  

140  

    TOTAL PROGRAMI  
                  

530  

9120 

Arsimi 
parashkollor dhe 
9-vjecar 

Blerje  pajisje orendi     1,000  

    Blerje pajisje   operacionale     1,480  

    Kaldaja shkolla Xheladin Fishta  1,700  

    
Rikonstruksion I pjesshëm shkolla  Tringe Smajla  Fshati 
Grude e Re  9,400  

    TOTAL PROGRAMI  13,580  

9230 
Arsimi 
parauniversitar Rikonstruksion I plote I shkolles  Oso Kuka  19,300  

    TOTAL PROGRAMI  19,300  
8140  Zhvillimi i Sportit Shah i madh butaforik  100  

    Blerje kompjuter ,printer   80  
    Tapet per ringun e boksit  150  
    Rikostruksion 3 dhoma+2 banjo e dushe  770  

    Pajisje per stadiumin  2,000  

    TOTAL PROGRAMI  3,100  

    TOTALI 20,057 243,259  
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Aneksi 3: Lista e projekteve të investimeve kapitale prioritare 
 

Tabela 68 Lista e projekteve të investimeve kapitale prioritare 

LISTA E PRIORITETEVE 
      000/leke 

Nr. Emertimi   Vleresim 
paraprak  NjA Shkoder 

1 Rikonstruksion Degezim Isuf Sokoli   2,776  

Rajoni Nr 1 

2 Rikonstruksion Bulevardi Zogu I 11,162  
3 Rikonstruksion Rruga Osja e Falltores   9,315  
4 Rikonstruksion Rruga Isuf Sokoli I 24,592  
5 Rikonstruksion Rruga Qazim Llazani   4,635  

6 Rikonstruksion Rruga Sami Repishti   8,770  
7 Rikonstruksion Rruga Udhakryq 29,378  
8 Rikonstruksion Rruga Safet Hoxha   8,346  
9 Rikonstruksion  Degezim Hamz Kazazi   3,871  
10 Rikonstruksion Rruga Bashej    6,379  
11 Rikonstruksion Rruga Kacelej   4,769  
12 Rikonstruksion Rruga Smakej   2,506  
13 Rikonstruksion Rruga Degezim Bul. Zogu I   6,435  
14 Rikonstruksion Rruga Mukej   1,669  
15 Rikonstruksion Rruga Degezim Fetih Dizdari   2,385  

16 Rikonstruksion Rruga Cen Broja   6,446  
17 Rikonstruksion Rruga Velej   9,166  
18 Rikonstruksion Rruga Ethem Kazazi 67,068  
19 Rikonstruksion Segmenti II Rruga Drinit   3,726  

20 Rikonstruksion Rruga Europa   5,602  

Rajoni Nr 2 

21 Rikonstruksion Rruga Qemal Dracini 23,439  
22 Rikonstruksion Rruga Korpusit 49,346  
23 Rikonstruksion Rruga Degezim Lopcej   4,485  
24 Rikonstruksion Rruga Mandave 12,667  

25 Rikonstruksion Rruga 1 qershori 21,624  
26 Rikonstruksion Rruga Karineve   3,590  
27 Rikonstruksion Rruga M.Gerces   4,783  
28 Rikonstruksion Rruga Perparimi   4,085  
29 Rikonstruksion Rruga Zabelaj 15,514  
30 Rikonstruksion Rruga Farrukej 15,365  
31 Rikonstruksion Rruga Paqes   4,085  
32 Rikonstruksion Rruga Qemal Dracini 17,898  

Rajoni Nr 3 

33 Rikonstruksion Rruga At Shtjefen Gjecovi      739  
34 Rikonstruksion Rruga Sherbeles (Pogej)   7,163  

35 Rikonstruksion Rruga Bardeleve (Pogej)   7,449  
36 Rikonstruksion Rruga Asdreni   4,085  
37 Rikonstruksion Rruga H.R. Pasha   1,727  
38 Rikonstruksion Rruga Dhimiter Frangu   7,093  
39 Rikonstruksion Rruga Lodertun   9,701  
40 Rikonstruksion Rruga E Bushati   5,975  
41 Rikonstruksion Rruga P. Spani   9,440  
42 Rikonstruksion Rruga Bulevardi Skenderbeg 16,408  

Rajoni Nr 4 
43 Rikonstruksion Rruga Draçin 16,408  
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44 Rikonstruksion Rruga Mehmet Pashe Plaku 81,986  
45 Rikonstruksion Rruga Luguçezme 59,414  
46 Rikonstruksion Rruga Arkitekt Sinani   8,211  

47 Rikonstruksion Rruga Koplikej 12,066  
48 Rikonstruksion Degezim Besnik Sykja      788  
49 Rikonstruksion Rruga Hafiz Ulqinaku   6,528  
50 Ndertim solete Kanali Ujërave të Bardha    3,793  
51 Rikonstruksion Rruga Mehmet Pashe Plaku   4,783  
52 Rikonstruksion Rruga Vehbi Ismaili   9,701  
53 Rikonstruksion Rruga Ymer Prizreni   7,163  
54 Mehmet Pashe Plaku 2 15,600  
55 Rikonstruksion Rruga Qafhardhi - te Vasijejt   3,253  

Rajoni Nr 5 

56 Rikonstruksion Rruga Shtate Shalianet 11,602  

57 Rikonstruksion blloku i pallateve fusha e druve 37,273  
58 Rikonstruksion Rruga Edit Durham   5,230  
59 Rikonstruksion Rruga Henrik Laca   9,656  
60 Rikonstruksion Rruga Kole Prela 14,172  
61 Rikonstruksion Rruga Gjon Buzuku 16,408  
62 Rikonstruksion Rruga Shasi 14,813  
63 Rikonstruksion Rruga Qyteza e Gajtanit 11,238  
64 Rikonstruksion Rruga At Zef Valentini 13,129  

65 Rikonstruksion Rruga Qafa e Thores-segmenti ish Parku tregtar   3,367  

66 Rikonstruksion Rruga Gjon Gazulli 14,917  
67 Rikonstruksion i rruges Gjergj Jakin 11,903  

Njesia Administrative 
Berdice 

68 Rikonstruksion i rruges Gjomarkaj + Rruga e Mllojesve 15,557  
69 Rikonstruksion i rruges varrezave Beltoje   9,697  
70 Rikonstruksion rruga Qender Trush - Ura Malo Hoxha   2,760  
71 Rikonstruksion Qender Shendetesore Berdice e Siperme      195  
72 Rikonstruksion Qender Shendetesore Beltoje      195  
73 Rikonstruksion Qender Shendetesore Malihebaj      195  
74 Rikonstruksion Qender Shendetesore Trush      764  

75 Rikonstruksion Qender Shendetesore Berdice e Madhe      846  
76 Pastrim i kanaleve kullues Fshati Berdice e Siperme      952  
77 Pastrim i kanaleve ujites 10,503  
78 Rehabilitim dhe asfaltim i rruges Rragam Sheldi 87,607  

Njesia Administrative 
Gur I Zi 

79 Rehabilitim i rruges Vukatane - Juban 65,127  
80 Sistemim asfaltim rruga kryesore lagjes Çorres 31,327  
81 Ndertim i Ujesjellesit Juban       128,623  
82 Rehabilitim i rruges Vukatane-Guri i Kuq-Ganjolle       420,706  

83 Rehabilitim i rruges Vukatane-Rragam-Busti Nene Terezes    177,176  

84 Rehabilitim, shtrimi dhe asfaltimi i rruges se fshatit Ganjolle   7,619  

85 Sistemim asfaltim rruga 5 heronjte - rruga e pompavet - 
komplesksi Zmijani - rruga nacionale 86,959  

Njesia Administrative 
Rrethina 

86 Sistemim asfaltim rruga shtoj i ri - rruga nacionale - 
Qendra shendetesoreshtoj i ri-kryqezimi i varrezave        -   

87 Sistemim asfaltim rruga kryqezimi rruga nacionale -  
pika Ada - Bye Pas 33,090  

88 Sistemim asfaltim rruga Kryqezimi  
Shkolles Bardhaj - qafe Rrenc        -   
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89 Sistemim asfaltim rruga Nacionale - varreza qyteti        -   
90 Rehabilitim ura Bardhaj        -   
91 Rikonstruksion qendra shendetsore Grude e Re   2,626  

92 Rikonstruksion qendra shendetsore Hot I Ri      704  
93 Rikonstruksion qendra shendetsore Guci e Re      592  
94 Rikonstruksion qendra shendetsore Dobrac   5,948  
95 Rikonstruksion qendra shendetsore Dobrac 1      558  
96 Rikonstruksion qendra shendetsore Shtoj I Vjeter   3,866  
97 Rikonstruksion qendra shendetsore Golem      739  
98 Rikonstruksion qendra shendetsore Bleran      640  
99 Sistemim Asfaltim Rruga e Plazhit 1 (gjeresi ~ 9m) 39,064  

Njesia Administrative 
Velipoje 

100 Sistemim Asfaltim Rruga e Plazhit 2 (gjeresi ~ 12m) 45,333  
101 Sistemim Asfaltim Rruga e Plazhit 3 (gjeresi ~ 9m) 33,785  

102 Sistemim Asfaltim Rruga e Plazhit 4 (gjeresi ~ 12m) 43,404  
103 Sistemim Asfaltim Rruga e Plazhit 5 (gjeresi ~ 9m) 32,339  
104 Sistemim Asfaltim Rruga e Plazhit 6 (gjeresi ~ 9m) 36,172  
105 Sistemim Asfaltim Rruga e Plazhit 7 (gjeresi ~ 6m) 20,503  
106 Sistemim Asfaltim Rruga e Plazhit 8 (gjeresi ~ 9m) 32,194  
107 Ndertimi i Sistemit te KUZ ,Reç I Ri 20,568  
108 Sistemim Asfaltim Rruga Sheshi KRYESOR-HIDROVOR         151,396  
109 Ndertim "SHETITORJA VELIPOJE" Loti III 80,336  
110 Ndertim i dy parkingjeve elektronike prane Sheshit Plazh   3,254  

111 Sistemim Asfaltim i Rrugeve Gomsiqe 42,763  
112 Sistemim Asfaltim  "Rruget e brendshme Ças"   3,880  
113 Sistemim Asfaltim "Rruga e Plazhit 2" 50,858  
114 Sistemim Asfaltim "Rruga Papaj" 19,304  
115 Sistemim Asfaltim "Rruga Keçaj" 30,946  
116 Sistemim Asfaltim "Rruga Kolgjekaj - Rranje" 27,768  
117 Sistemim Asfaltim "Rruga te brendshme Luarz" dhe KUZ 32,414  
118 Rikonstruksion i Rruges Rrjoll 16,862  

119 Rikonstuksion i rrugës Berdice-Darragjatit Qender 3.3 km.         114,737  

Njesia Administrative 
Dajç 

120 Rikonstuksion i rrugës së Mushanit 1.5 km.        -   
121 Ndertimi i rrugës turistike të Kishës së Shirqit 1.2 km.        -   
122 Ndërtimi i rrugës së Shkollës  “Lucë Agraja” 0.5 km.        -   
123 Ndertimi i rrugës së Mali-Gjymtit 2.2 km.        -   
124 Rikonstruksion rrugës Sa. i Vjetër–Samrishi i Ri 0.7 km        -   
125 Ndërtimi i rrugës së Lisit 1.3 km        -   
126 Ndërtimi i rrugës së varrezave Rrushkull 1.3 km.        -   

127 Hartimi i planit të përgjithshëm vendor i planifikimit të territorit.        -   

128 Hartografimi (azhornimi fillestar) i fshatrave Darragjat, Mali Gjymtit, 
Pentar.        -   

129 Ndërtimi ujesjellësit të zonës së planifikuar për konsolidim urban – 
zona e propozuar për zhvillim.        -   

130 Rikonstuksion i ujësjellësit të fshatit Pentar.        -   
131 Rikonstuksion i ujesjellësit të fshatit Samirish i Ri.        -   
132 Pastrimi i kanaleve të treta kulluse.        -   

133 Rehabilitim& ndertim i segmentit rrugor Oblik Qender-Obot         128,668  
Njesia Administrative 

Ana Malit 134 Ndertim i rruges Oblike-Velinaj Alimetaj         182,534  
135 Sistemim i prroit Kufirit Muriqan   8,438  
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136 Mbrojtja nga erozioni i lumit Buna - Loti 3 63,194  
137 Rikonstruksion Ujesjellesi Oblike-Muriqan        -   
138 Rikonstruksion Ujesjellesi Oblike (Pallate)        -   

139 Ndertim i ujesjellesi ne Fshatin Alimetaj        -   
140 Ndertim sistemi KUZ e KUB ne qender (pallate) Oblike        -   
141 Pastrim e sistemim i Sistemimit kullimit Kanale Para        -   
142 Pastrimi i KK3 (Fshati Velinaj) 63,194  
143 Sistemim asfaltim rruge Qender Oblike        -   
144 Sistemim asfaltim rruge Muriqan-Gorice        -   
145 Ndricim i zones urbane Oblike,Muriqan,shtuf,dogane        -   

146 Rikonstruksion Qender Shendetsore Obot dhe lagja Xhaferraj        -   

147 Sherbime, mirembatje, rrethime shkolla        -   

148 Emergjenca per perballim permbytjesh (te zakonshme)        -   
149 Rikonstruksion i ures Gimaj (mbi lumin Shale)     510  

Njesia Administrative 
Shale 

150 Rikonstruksion I ures Breglumi(mbi lumin Shale )      510  
151 Ndertim Ure mbi prrojin e Ngjales (aksi Breglumi-Theth)   1,903  
152 Ndertim Ure mbi prrojin e Nicajve (aksi Breglumi-Lotaj)   1,353  

153 Ndertim Ure mbi Prrojin e Shellinzave, Deg e L.Shales(Qender 
Theth)   2,767  

154 Ndertim Ure mbi Prrojin e Kolajve (Theth)      705  
155 Ndertim Ure kembesore ne Fshatin Vuksanaj      391  
156 Ndertim Ure kembesore ne fgshatin Lekaj       391  

157 Ndertim Ure kembesore ne Fshatin Abat       391  
158 Ndertim Ure kembesore ne Fshatin Breglumi      391  
159 Rikonstruksion i Godines se Komunes Shale 31,048  

160 Asfaltim I rruges eksistuese Ura Mesit-Drisht 32,407  Njesia Administrative 
Postribe 

161 Rruge e re makine Shkolla Xhan-Kisha e Ngulles me 50% kontribut te 
komunitetit   

Njesia Administrative 
Pult 162 Ndertim rruge fshati Plan nga Kisha ne lagjen Than   

163 Rikonstruksion Rruga nga Kisha Xhan- Alavana   
164 Rikonstruksion Rruga Palnonaj-Lekgjonaj   

165 
Rikonstruksion Harku i Bërdicës (rreth-rotullimi)-Ura e Bunës   

Projekte per aplikim 
ne thirrje te 

ndryshme, Fondi I 
Zhvillimit te 
Rajoneve, 

donatore, projekte 
te ndryshme 

166 Rikonstruksion Xhamia e Plumbit 261,903  

167 Zhbllokimi i kolektoreve te ujravete bardha Zona industriale 47,491  

168 Zhvillimi i nyjes lidhese Harku Berdice 72,373  
169 Rikonstruksion Galeria e Arteve 18,463  
170 Ndertim i rruges Tarabosh 82,265  
171 Ndertim KUZ Zona Mark Lula 1 142,569  

172 Ndertim KUZ Zona Mark Lula 2 84,987  
173 Sistemim asfaltim Ndricim Zona Mark Lula 158,002  
174 Ndertim Ujesjelles Zona Mark Lula  24,132  
175 Rikonstruksion Ura e Bahcallekut 35,535  

176 Monitorimi i kryqezimeve dhe i rrugeve kryesore I (kamera vëzhgimi) 21,577  

177 Monitorimi i kryqezimeve dhe i rrugeve kryesore II (kamera 
vëzhgimi) 37,074  
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178 Monitorimi i kryqezimeve dhe i rrugeve kryesore III (kamera 
vëzhgimi) 6,510  

179 Rikonstruksion i godines se Bashkise Shkoder 108,913  
180 Ndertim i Kompleksit sportiv Dobrac 505,700  

181 Ndertim i tregut te ri (ish Parku i Mallrave) 88,245  
182 Rikonstruksion i tregut Rus 17,833  
183 Zbatimi i Projektit " Pyllezimi i Kodrave te Taraboshit".  17,984  
184 Rehabilitimi i fasades se pallatit kinez 12,715  
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