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1. Vështrim i përgjithshëm  

  

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore 

Bashkia Shkodër shtrihet në veriperëndim të Shqipërisë në një territor prej 873 km², i cili kufizohet në 

veri me Bashkinë e Malësisë së Madhe, në perëndim me Malin e Zi, në lindje me Bashkinë Tropojë, 

në jug me Bashkinë Vau i Dejës dhe me Bashkinë Lezhë. Bashkia Shkodër përbëhet nga 11 njësi të 

qeverisjes vendore, (Shkodër, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, 

Shosh dhe Velipojë). Ajo ka nën administrimin e saj një qytet dhe 93 fshatra. Kjo ndarje 

administrative – territoriale përcaktoi si qendër të bashkisë së re qytetin e Shkodrës, themeluar në 

shekullin e katërt para Krishtit nga fisi ilir i Labeatëve.  

 

Me ndarjen e re territoriale dhe administrative ka një pozicion të tillë që mbulon zonën detare dhe 

bujqësore në jug të saj, gjithashtu edhe zonën më malore të Shqipërisë në veri. Ndërsa në pjesën 

perëndimore kufizohet nga Liqeni i Shkodrës, i cili ka një rëndësi mjaft të madhe kombëtare dhe 

ndërkutare në marrëdhënie me Malin e Zi. Parë pikërisht nga marrëdhëniet ndërkufitare, pozicioni i 

favorshëm gjeograk, mundëson lidhjet si territoriale po ashtu edhe ekonomike dhe natyrore të 

Shkodrës me Malin e Zi dhe Kosovën duke e kthyer kështu në një pozicion mjaft të favorshëm 

strategjik për gjithë rajonin.  

 

Nga këndvështrimi strukturor demografik në Bashkinë Shkodër banojnë rreth 63 përqind e popullatës 

së qarkut Shkodër. Aktualisht kjo bashki ka një popullsi prej 204,954 banore. Perqëndrimi më i madh 

i popullsisë është në qytetin e Shkodrës me 55% të popullsisë (114,085 banorë), ndërsa për sa i përket 

njësive administrative, njësia me popullsinë më të madhe është ajo e Rrethinave me 23,923 banore. 

Njesitë e tjera më të mëdha nisur nga numri i popullsisë janë: Guri i Zi me 11,838 banore, Postriba me 

11,730 banore, Berdica me 9,655 banore, Velipoja me 9,574 banore dhe Dajci me 8,998 banore. Tre 

njësitë e tjera më të vogla për nga numri i popullsisë janë Ana e Malit me 5,968 banore, Pulti me 

3,249 banore, si dhe Shale e Shosh me 5,934 banore. Dendësia mesatare e popullsisë arrin 135 

banore/km². Parë nga këndvështrimi i raportit gjinor, popullsia e Bashkisë Shkodër ruan një diferencë 

të lehtë përsa i përket ndarjes gjinore të popullsisë, në meshkuj e femra duke shprehur një situatë 

gjinore pothuaj të balancuar.  

 

Bashkia Shkodër karakterizohet nga një shumëllojshmëri aktivitetesh ekonomike ku mund të gjejmë 

elementë të industrisë, energjisë, zonave turistike dhe ekonomike. Vërehet se baza ekonomike 

përbëhet nga bizneset e vogla, të cilat janë edhe katalizatorë të zhvillimit, pasi krijimi, zhvillimi dhe 

përmirësimi i këtyre bizneseve përbën një potencial të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Bizneset 

kryesore që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik janë kryesisht të orientuara në industrinë e lehtë 

prodhuese, në përpunimin dhe prodhimin e materialeve tekstile si dhe tregti e biznese shërbimesh. Si 

një zonë karakteristike prodhuese e produkteve bujqësore dhe blegtorale kemi prani të bizneseve agro 

përpunuese të lidhura drejtpërdrejt me tregtinë. Gjithashtu edhe prania e bizneseve të artizanatit të 

cilët kanë një traditë të vjetër në qytetin e Shkodrës, vazhdon akoma sot duke luajtur rol të veçantë në 

ekonominë vendore. Industria përpunuese përbën një nga potencialet më të mëdha të zhvillimint në 

Shkodër. Prania e zonës industriale në Shkodër, në të cilën janë përqëndruar biznese të mëdha 

përpunuese është një tjetër element me rëndësi në zhvillimin ekonomik, duke ofruar punësim dhe të 

ardhura për popullsinë. 

 

Ndërsa në pjesën e ultësirës shtrihet një sipërfaqe e konsiderueshme tokash bujqësore e cila është një 

burim i rëndësishëm ekonomik për zonën në fjalë. Veçanërisht, njësitë administrative Bërdicë, 

Velipojë, Dajç, Gur i Zi dhe Postribë kanë një avantazh të konsiderueshëm përsa i përket zhvillimit të 

bujqësisë. Ndërkohë përsa i përket prodhimit, mund të thuhet se në Shkodër ka një larmishmëri 

kulturash bujqësore të cilat prodhohen në territorin e bashkisë në periudha të ndryshme kohore. 
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Struktura e punësimit sipas sektorëve i referohet periudhës gjatë vitit 2017 - 2018:  

• 26 %  janë të punësuar në sektorin publik;  

• 74 %  janë të punësuar në sektorin privat. 

 

Punësimi: Për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2017 rezulton se numri i të punësuarve në Bashkinë 

Shkodër është 28,261 persona, nga të cilat 7,395 punonjës janë të punësuar në sektorin publik dhe 

20,866 punonjës në sektorin privat. Numri më i madh i të punësuarve është në qytetin Shkodër, 

ndjekur nga Njësia Administrative Rrethina. Ndërsa njësitë administrative me numrin më të ulët të 

punësimit janë Postriba, Pulti, Shalë dhe Shosh. Megjithatë vlerësimi real i numrit të punësuarve në 

vend vështirësohet për shkak të mosdeklarimit nga personat që ushtrojnë veprimtari ekonomike 

jobujqësore/bujqësore, por që nuk figurojnë të regjistruar. Prandaj mendohet se ky numër punësimi 

është edhe më i lartë. Një dukuri e tillë është e lidhur me lëvizjet migruese e cila ka sjellë një ulje të 

numrit të popullsisë në zonat rurale krahasuar me periudhën e fillim viteve ’90, duke çuar në krijimin 

e qendrave urbane me dendësi popullsie deri në 230.18 banorë/km² (Bashkia Shkodër) dhe zona më 

pak tërheqëse për banim me dendësi prej 4.4 banorë/ km² (Shalë, Shosh, Pult). Kjo reflekton edhe 

përqendrimin ekonomik drejt qytetit Shkodër. Ndërveprim të dendur me qytetin e Shkodrës rezultojnë 

të kenë njësitë Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi etj. 

 

Bazuar në të dhënat paraprake të marra nga Drejtoria Rajonale e Punësimit për gjashtëmujorin e parë 

të vitin 2017 rezulton se numri i të papunëve 19-64 vjeç është 4648 persona.  Nga analiza e strukturës 

së papunësisë sipas grupmoshave, shkalla e papunësisë për popullsinë në moshë punë 19-39 vjeç është 

29%, ndërsa përqindja e të papunëve të regjistruar të grupmoshës mbi 40 vjeç është më e lartë. Kjo ka 

lidhje me kërkesat në rritje të tregut të punës për mosha relativisht të reja. Për periudhën e gjashtë 

mujorit të parë të vitit 2017 rezultojnë të regjistruara si punë kërkuese të papuna 2,249 femra ose 48% 

e totalit të të papunëve të regjistruara. 

Një tjetër avantazh konkurues i Bashkisë Shkodër si rrjedhojë e pozicionit të saj gjeografik është edhe 

zhvillimi i turizmit të shumëllojshëm dhe gjithë-vjetor. Kjo nënkupton zhvillimin e turizmit detar në 

zonën e Velipojës, zhvillimin e turizmit kulturor dhe historik, zhvillimin e turizmit malor, zhvillimin e 

eko-turizmit etj. Në zonën e Shkodrës ekziston një gamë e gjerë bukurish natyrore, që nga malet deri 

tek vija bregdetare e Adriatikut, nga brigjet e liqenit më të madh në Ballkan deri në muret shkëmbore 

të Kështjellës së Rozafës, e cila qëndron madhështore mbi një qytet i cili njëqind vjet më pare, 

nëpërmjet Lumit Buna sillte në zemër te tij mjaft anije tregtare dhe udhëtarë. Qyteti i Shkodrës me 

historinë e tij 2400 vjeçare është quajtur kryeqyteti i kulturës shqiptare, duke mbajtur akoma dëshmi 

dhe relike të historisë së gjatë dhe të trazuar, si kështjellat, kishat, xhamitë, muzeun arkeologjik, 

shtëpitë e rrugët e vjetra tradicionale, arkivin e vjetër e të rrallë të fotografive, evenimentet e 

ndryshme kulturore etj. 

 

Duke qënë qëndra më e madhe urbane në rajonin veri-lindor Shkodra gjithashtu krijon mundësi të 

shumta në zhvillimi e sektorit të shërbimeve dhe të tregtisë. Në këtë mënyrë, Bashkia Shkodër, shihet 

si porta kryesore e veriut, duke konsideruar këtu edhe rolin influencues që ka në rajon me qytetet 

ndërkutare Mal i Zi Kosovë, Ulqin Podgoricë - Gjakovë, Prizren, Prishtinë dhe në shkallë kombëtare 

Rajoni Shkodër - Lezhe dhe Rajoni Kukës-Has-Tropojë. 

 

 

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë 

Burimi i informacionit: PPV/PZhS 

 

Bashkia Shkodër mbështet skenarin policentrik të zhvillimit të territorit të saj. Ky skenar paraqitet si 

koncept në dy nivele, si në nivelin Bashkiak, ku për qëllime të kohezionit territorial kërkohen disa 

qëndërsi të reja në ofrimin e shërbimeve bazë (shkollë, qëndër shëndetësore, postë), ashtu dhe në nivel 

qyteti, ku shërbimet dhe aktivitetet duhet të shpërndahen më shumë në territor. Zona urbane e 
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Shkodrës ka nevojë të krijojë qendërsi të reja urbane rreth qendrës historike. Këto qendërsi të reja 

urbane konsolidojnë strukturën ekzistuese, pa ndikuar në tipologjitë historike të ndërtimit. Ndërkohë 

zonat rurale kanë nevojë për të përmirësuar qendrat ekzistuese. Kjo qasje do të ruajë tokën bujqësore 

dhe burimet natyrore. Pra nga njëra anë skenari i policentrizmit promovon shpërndarjen në territor të 

centraliteteve (sipas një hierarkie të caktuar) dhe një vëmendje më të madhe në përmirësimin e 

cilësisë urbane edhe në zonat rurale, ndërkohe që nga ana tjetër promovon kompaktësimin dhe 

konsolidimin e tyre për të mos u shpërhapur në territor. Ky skenar promovon një zhvillim shumë-

dimensional të ekonomisë dhe arritjen e qëllimit për zhvillimin rajonal duke promovuar edhe 

kohezionin territorial. Gjithashtu, krijohet një hierarki qendrash nga primare urbane (qyteti Shkodër) 

deri tek qëndra lokale të cilat ofrojnë shërbime bazë për komunitetin. Gjithashtu skenari policentrik 

promovon mbrojtjen e burimeve natyrore e ujore duke garantuar mundësinë për zhvillimin e turizmit 

gjithëvjetor sipas parashikimeve të PPK dhe PINS. 

 

 

1.3 Informacion financiar Kryesor 

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar 

 

Në vijim të ndarjes së re administrative territoriale (shtimit të 11 njësive administrative) dhe ligjit të ri 

për vetë-qeverisjen vendore, bashkia e re e Shkodër përballet me sfidën e menaxhimit burimeve 

financiare të kufizuara përkundrejt nevojave gjithmonë në rritje për shërbime dhe investime kapitale. 

Në këtë kontekst, planifikimi strategjik i investimeve kapitale në funksion të përmirësimit të cilësisë 

së shërbimeve publike në territoret në administrim rezulton i domosdoshëm dhe një parakusht për 

zhvillimin ekonomik vendor. Ndaj, vlerësohet thelbësor fuqizimi dhe përmirësimi i performances 

financiare në drejtim të rritjes së të ardhurave dhe uljes së shpenzimeve. 

Në kushtet e pamjaftueshmërisë së burimeve financiare të veta të bashkisë, përdorimi i instrumenteve 

financiarë si huaja nga sistemi bankar (në përputhje me kuadrin rregullator në fuqi), fondet shtetërore 

nga (FZHR, FSHZH etj) të orientuara kryesisht në mbështetje të zhvillimit të infrastrukturës, fondet 

nga donatorët e huaj (Bashkimi Europian, Banka Botërore, USAID, KfW, WBIF, DLPD etj) për 

çështje që lidhen me trajtimin i mbetjeve dhe ujërave, asistencë teknike dhe ndërtim kapacitetesh apo 

edhe format e partneritetit publik-privat paraqesin një mundësi reale për realizimin e investimeve 

kapitale.  

Në këtë drejtim, vlerësohet e domosdoshme rritja e kapaciteteve të bashkisë në drejtim të hartimit, 

menaxhimit, zbatimit dhe monitorimit të projekteve të investimeve nëpërmjet këtyre formave të 

financimit. Një burim tjetër të ardhurash i cili kërkon ngritje të kapaciteteve lokale është i lidhur me 

programet e huaja të tilla si programi për Bashkëpunimin Ndërkufitar IPA me Malin e Zi, IADSA, 

IPA ADRI-ION, HORIZON 2020. Në të dy këto programme është e rëndësishme që të krijohen 

strukturat e duhura të bashkëpunimit në mënyrë që të përfitohen projekte dhe të ardhura shtesë për 

realizimin e tyre.   

Buxheti total  i Bashkise Shkoder  te planifikuar per vitin 2019 eshte 2 698 596 mije leke  , ne vitin 

2020 eshte planifikuar 2 771 774 mije leke ndersa ne vitin 2021 eshte planifikuar 2 998 986 mije leke. 

 

 
VITI 2019 VITI 2020 VITI 2021 

ARDHURAT E VETA 686,197 694,066 702,053 

TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR 619,809 664,918 729,743 

TRANSFERTA SPECIFIKE 351,477 351,477 351,477 

TRANSFERTA E KUSHTEZUAR 1,041,113 1,061,313 1,215,713 

TOTALI 2,698,596 2,771,774 2,998,986 
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Të ardhurat nga transfertat ndërqeveritare të bashkisë së re Shkodër rezultojnë të jenë element 

dominues dhe përcaktues në strukturën dhe performancën e të ardhurave totale. Varësia financiare nga 

transfertat ndërqeveritare bën që planifikimi i investimeve kapitale të jetë subjekt i kushtëzuar 

pothuajse tërësisht nga vendimet e qeverisë qendrore. Në ndarjen sipas njësive të qeverisjes vendore 

përbërëse, kontribuesi kryesor në ecurinë e përgjithshme të të ardhurave është Bashkia Qender, e cila 

përfaqëson mesatarisht 70.2% ndaj totalit të të ardhurave te planifikuar ne 3 vitet e PBA-se 2019-

2021. Ndër komunat pjesë e Bashkisë Shkodër, evidentohet kontributi i rëndësishëm i njësive 

Berdica, Velipojë ,Rrethinat, në performancën e të ardhurave totale.  

 

 

                      
 

Pavarësia financiare e Bashkisë Shkodër, matur si raport it ë ardhurave të veta vendore ndaj të 

ardhurave totale, rezultoi mesatarisht 24.6% për pesëvjeçarin 2010-2014. Niveli i të ardhurave 

vendore përcaktohet në masën më madhe nga performanca e taksave dhe tatimeve vendore. Viti 2017 

rezultoi me zhvillime pozitive në terma të të ardhurave vendore të cilat shënuan realizimi te te 

ardhurave ne masen 99 % ndaj planit vjetor. 

                                  
 

 

Sikurse shihet në grafikun me poshte, pas reformës territoriale, transferta e pakushtëzuar për Bashkinë 

Shkodër (përfshirë të gjitha NJA-të) ne vitin 2016 është më e vogël se në të gjithë periudhën 2008-

2015. Edhe për vitin 2017 transferta e pakushtëzuar e alokuar për Bashkinë Shkodër, nuk arrinte në 

nivelet minimale të regjistruara gjatë periudhës 2008-2015.Nderkohe qe ne vitin 2018  sipas ligjit te 

publikuar  eshte rritur 9.21% . Ne baze te udhezimit Plotesues 6/1 date 28.2.2017të Ministrise se 
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Financave  “Per pergatitjen e buxhetit vendor”transferta e pakushtezuar ne vitin 2019 eshte 

planifikuar  rritje me e vogel se ne vitin 2018, me rreth 2.2% . Planifikimi ne  vitin 2020 eshte me 

rritje rreth 7.3% ndaj 2019. Ndersa ne 2021 eshte planifikuar  me rritje 9.7% ne raport me 2020 . 

 

 
 

Balancen e te ardhurave dhe shpenzimeve per vitet 2016-2021 e gjeni te FPt ne sheet F(13) 

Permbledhja ne tabelen –Statistika Financiare te pergjithshme. Ne kete tabele jepet balanca per vitet 

2018-2021 qe eshte  zero pra te ardhuart e palnifikuar dhe shpenzimet e planifikuara jane te barabarta. 

Ndersa ne vitin 2017 verehet diferenca prej 652 683 mije leke , keto jane fonde qe kane mbetur 

gjendje si rrjedhoje e bllokimit te thesarit ne muajin tetor-dhjetor 2017. 

Referuar Tabeles –Statistika Financiare te pergjithshme ( F13) .  

 

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë  

 

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale 

Burimi i informacionit: PPV/PZhS 

Bazuar në direktivat kryesore të Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe Planit të Integruar Ndërsektorial 

të Bregdetit dhe në konsultim me palët e interesuara dhe qytetarët është hartuar objektivi afatgjatë për 

Bashkinë Shkodër:  

 

“Bashkia Shkodër në 2030 do të jetë një qëndër e rëndësishme kombëtare, një portë e Shqipërisë në 

Ballkanin Perëndimor dhe një nyje e rëndësishme transporti. Bashkia Shkodër është lider i rajonit 

ekonomik Shkodër-Lezhë-Podgoricë dhe ndërvepron me sukses si pjesë e nënrajoneve natyrore, 

ndërkufitare e turistike.  

Një bashki me një zhvillim territorial të integruar e cila garanton barazinë në shërbime dhe në akses 

ndaj qytetarëve dhe vizitorëve bazuar në një sistem policentrik të zhvillimit. Një qëndër primare me 

një cilësi të lartë jetese ku ballinat ujore dhe zonat historike gjallërojnë jetën urbane të Bashkisë 

Shkodër. Shkodra si një model ndërkombëtar për zhvillimin e pedalimit bazuar në kulturën qytetare të 

përdorimit të hapësirës së përbashkët dhe kombinimit të modaliteteve të ndryshme të transportit.  
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Zhvillimi Ekonomik dhe Urban ndërthuret me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, historike e 

natyrore. Turizmi gjithëvjetor do të jetë një vlerë e shtuar në ekonominë vendore e kombëtare duke 

garantuar larmishmëri në zhvillim me anë të ekoturizmit, agro-turizmit, turizmit kulturor, malor e 

ujor. Një Bashki e cila promovon dhe mbështet sipërmarrjet e reja duke tërhequr talentin vendas e 

rajonal.  

Shkodra me një mjedis të pastër e cilësor si një bashki e aftë të përballojë presionet dhe krizat e 

ndryshme ekonomike, sociale e natyrore duke garantuar një cilësi të lartë jetese e zhvillimi. Shkodra 

bashkëjeton në harmoni me ujin dhe përballet me sukses me rrezikun e përmbytjeve”.  

 

Në përmbushje të këtij vizioni, janë hartuar 5 objektiva strategjikë, të cilët synojnë të specifikojnë 

fokusin e zhvillimit të Bashkisë gjatë viteve të ardhshme. Është synuar që objektivat strategjike të 

jenë të prekshme, specifike dhe të monitorueshme, për të siguruar zbatueshmërinë e tyre. Për këtë 

arsye, janë përcaktuar edhe disa tregues monitorimi e vlerësimi për secilin objektiv strategjik, të cilët 

mund të detajohen dhe përmirësohen gjatë punës që Bashkia do të kryejë për zbatimin e kësaj 

strategjie.  

 

Objektivi Strategjik 1- Përmirësimi Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale  

- Programi Strategjik OS1PS1: Terminalet Multimodale  

- Programi Strategjik OS1PS2: Rregullimi i Portave hyrëse në Shkodër  

- Programi Strategjik OS1PS3: Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare  

- Programi Strategjik OS1PS4: Bashkëpunimi Ndërkufitar  

 

Programi Buxhetor 

045. Infrastruktura rrugore 

 

Objektivi Strategjik 2- Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses  

 

- Programi Strategjik OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi)  

- Programi Strategjik OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane  

- Programi Strategjik OS2PS3: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale  

- Programi Strategjik OS2PS4: Qeverisja Elektronike  

- Programi Strategjik OS2PS5: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale  

 

Programi Buxhetor 

011. Organet ekzekutive dhe legjislative, çeshtjet financiare dhe fiskale, çeshtjet e brendshme  

013. Sherbime të përgjithshme  

045. Infrastruktura rrugore 

061. Zhvillimi i strehimit  

072. Shërbimi kujdesit paresor 

091. Arsimi bazë dhe parashkollor 

092. Arsimi i mesëm 

096: Shërbimet plotësuese në arsim 

101: Sëmundje dhe paaftësi 

102: Të moshuarit 

104: Familja dhe fëmijët 

106: Strehimi 

107: Kujdesi social 

 

 

Objektivi Strategjik 3- Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik  

 
- Programi Strategjik OS3PS1: Zhvillimi Rural  
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- Programi Strategjik OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës  

- Programi Strategjik OS3PS3: Zhvillimi Turizmit  

- Programi Strategjik OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja  

- Programi Strategjik OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike  

- Programi Strategjik OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër  

 

Programi Buxhetor 

- 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës  

- 042. Bujqësi, peshkim, pyje dhe gjuetia 

- 047. Industri të tjera 

 

 

Objektivi Strategjik 4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban  

- Programi Strategjik OS4PS1: Rikualifikimi i Ballinave Ujore  

- Programi Strategjik OS4PS2: Restaurimi i Ndertesave Historike dhe mbrojtja e trashëgimisë 

historike e kulturore  

- Programi Strategjik OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i    

‘Brownfield’  

- Programi Strategjik OS4PS4: Urbanizimi i Zonave Informale  

- Programi Strategjik OS4PS5: Rigjenerimi Urban  

- Programi Strategjik OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjyptiane 

- Program Strategjik OS4PS7: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative, përmes 

ndërhyrjeve të rikualifikimit urban  

- Programi Strategjik OS4PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive  

- Program Strategjik OS4PS9: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe KUZ  

- Programi Strategjik OS4PS10: Strehimi Social dhe i Përballueshëm  

- Programi Strategjik OS4PS11: Efiçienca Energjitike dhe Energjia e Rinovueshme  

- Programi Strategjik OS4PS12: Transporti Publik  

- Programi Strategjik OS4PS13: Biçikletat  

- Programi Strategjik OS4PS14: Gjallëria Urbane  

- Programi Strategjik OS4PS15: Parkimet  

 

Programi Buxhetor 

- 031. Sherbimet policore 

- 013. Sherbime të përgjithshme publike 

- 045. Infrastruktura rrugore 

- 047. Industri të tjera 

- 051. Menaxhimi i mbetjeve 

- 052. Menaxhim i ujërave të zeza 

- 056. Mbrojtja mjedisore  

- 061. Zhvillimi i strehimit  

- 062. Zhvillimi i komunitetit 

- 063. Furnizimi me ujë 

- 064. Ndriçimi  rrugor 

- 081. Sherbime rekreative dhe sportive 

- 082. Kultura dhe sherbimet reakrecionale 

- 106: Strehimi 

- 107: Kujdesi social 
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Objektivi Strategjik 5- Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur 

nga rreziqet natyrore  

- Programi Strategjik OS5PS1: Mbrojtja e Mjedisit  

- Programi Strategjik OS5PS2: Mbrojtja nga përmbytjet  

- Programi Strategjik OS5PS3: Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane  

- Programi Strategjik OS5PS4: Mbrojtja e akuifereve nga ndotja  

- Programi Strategjik OS5PS5: Qëndra e menaxhimit nga risku i përmbytjeve  

- Programi Strategjik OS5PS6: Menaxhimi i Rreziqeve Natyrore  

- Programi Strategjik OS5 PS7: Menaxhim i pyjeve dhe Kullotave  

- Programi Strategjik OS5 PS8: Ndryshimet Klimatike  

 

Programi Buxhetor 

032. Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri 

042. Bujqësi, peshkim, pyje dhe gjuetia 

051. Menaxhimi i mbetjeve 

053. Mjedisi dhe mbrojtja e Pyjeve e kullotave 

056. Mbrojtja mjedisore  

 

 

 

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit 

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera 

  

 Është e rëndësishme ndërlidhja më e mirë e Bashkisë Shkodër në nivel rajonal duke 

shfrytëzuar transportin rrugor, hekurudhor dhe ujor. 

 Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e 

shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë.  

 Promovimi i rigjenerimit të ish-zonave industriale si dhe ndërlidhja më e mirë e kësaj zonë 

me dy akse prioritare ekonomike Shkodër-Lezhë dhe Shkodër-Koplik, duke krijuar 

vazhdimësi dhe duke forcuar rolin e zonës ekonomike si pjesë e rajonit ekonomik Shkodër-

Lezhë dhe rajonit ndërkufitar Podgoricë-Shkodër nga direktivat e PPK dhe PINS Bregdeti.  

 Menaxhimi sa më të mirë i mbetjeve. Bashkia Shkodër do të promovojë riciklimin e mbetjeve 

urbane dhe ndarjen e mbetjeve që në burim, duke krijuar kosha të diferencuar. 

 Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e 

ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore të Shkodrës. Boshtet kryesore të zhvillimit 

ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoria), turizmi, industria e 

lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së 

informacionit, ekonomia blu dhe ajo e gjelbër.   

 Kujdes i veçantë duhet të tregohet për integrimin e brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e 

mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.  

 Integrimi i turizmit me sektore të tjerë të ekonomisë. 

 

 

3. Projektet kryesore të PBA-së 2019-2021  

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit 

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS 
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Bashkëngjitur Aneksi 1 – Projektet kryesore te Investimeve kapitale të PBA-së 2019-2021 te lidhura 

me PPV. 

 

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021 

 

Bashkëngjitur  – Shpenzimet  kapitale 2016-2021 ( F15 – sheet i FPT). 

Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15] 

Informacion shtesë: [C1b]; [F2], [F6], [F16] 

 

4. Informacion financiar  

4.1 Supozimet e planifikimit 

Tabela  D2 jep llogaritjet makroekonomike per te cilat kemi informacion kursin e kembimit valutor qe 

eshte dhene ne udhezimin plotesues 6/1 date 28.12.2018 “ Per buxhetin vendor” .Kjo tabele nuk 

ndikon ne produktet e tabelave te FPT. 

Tabela D2 eshte pjese e tabelave te FPT 

4.2 Burimi i të ardhurave- referuar tabeles F1 te FPT 

Arsyet/Faktoret në planfikimin e të ardhurave ndër vite 

Te ardhurat nga taksat vendore 

 

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

Planifikimi bëhet nga agjenti tatimor si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara rereferuar 

numrit të proçedurave të tjetërsimit të pronës të kryera nga vetë ato. 

 

Të ardhura nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 

 

a) Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat 

Parashikimi për vitet 2019-2021 bazohet te kapaciteti si dhe zgjerimi i bazës së taksapaguesve 

nëpërmjet: 

 saktësimit dhe vlerësimit të drejtë të sipërfaqeve nëpërmjet grupeve të punës të ngritura për 

këtë qëllim, 

 Mbështetja nga agjentë tatimorë, 

 Ndarjes në këste të pagesave,  

 shtimit të arkave funksionale më pranë zonave të banuara në njësitë administrative. 

 shtrirje e mëtejshme e bazës taksapaguese, falë politikave fiskale lehtësuese dhe incentivave 

të ndërmarra, rivlerësimit të gjendjes faktike, përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me 

taksapaguesin, si dhe bashkëpunimit të pritshëm me institucione si ZRRPP, ALUIZNI etj 

 

b) Të ardhura nga Taksa mbi tokën bujqësore 

Planifikimi i të ardhurave bazohet mbi kapacitetin aktual fiskal të njësive administrative, mbi 

parashikimin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve nga grupet e punës nëpërmjet saktësimit të 
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sipërfaqeve reale dhe kategorizimit të saktë dhe aktual të tokës bujqësore, si dhe duke iu referuar 

tendencës në rritje të kapacitetit të realizimit të të ardhurave ndër vite. Të ardhurat nga taksa e tokës 

bujqësore parashikohen me një rritje prej 1% në vit. 

c) Të ardhura nga Taksa mbi truallin 

Planifikimi i të ardhurave është bërë duke u bazuar në sipërfaqet aktuale, dhe mbi parashikimin për 

zgjerimin e bazës së taksapaguesve nga grupet e punës nëpërmjet saktësimit të sipërfaqeve. Të 

ardhurat nga taksa e truallit parashikohen me një rritje prej 1% në vit. 

Të ardhura nga Taksa e fjetjes në hotel 

Planifikimi i të ardhurave me një rritje prej 3% në vit është bërë ju referuar kapacitetit aktual dhe 

parashakimit të zgjerimit të tij, rritjes së numrit të njësive, si dhe shtrirjen periudhave të sezoneve 

turistike për ushtrimin e aktivitetit,. 

 

Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë  

Plani i të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë me rritje prej 1% bazohet mbi parashikimin 

e lejeve për ndërtime të reja dhe shlyerjen e detyrimeve për objektet në proçes legalizimi . 

 

Të ardhura nga Taksa e Tabelës 

Parashikimi në rritje prej 1% i të ardhurave bazohet në rritjen e njësive takapaguese e në evidentimin 

e kapaciteteve të reja, si dhe në shtrirjen e mëtejshme të bazës taksapaguese. 

 

Të ardhurat nga Taksat e Ndara 

 

Të ardhura nga Taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura 

Planifikimi bëhet nga agjenti tatimor referuar numrit të automjeteve si dhe bazuar në eksperiencën e 

viteve të kaluara rereferuar të dhënave për nivelet e arkëtimeve. 

 

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

Planifikimi bëhet nga agjenti tatimor si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara rereferuar 

numrit të proçedurave të tjetërsimit të pronës të kryera nga vetë ato. 

 

Të ardhura nga Taksa e Rentës minerare 

Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite. Të ardhurat nga taksa e 

rentës minerare parashikohen me një rritje prej 2% në vit 

 

Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale 

Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite nga agjenit tatimor. Të 

ardhurat për parashikohen me një rritje prej 1% në vit. 

 

Te ardhurat  nga Tarifat Vendore 
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Pjesën më të madhe në kategorinë e të ardhurave nga tarifat vendore e zëne të ardhurat nga tarifat për 

ofrimin e shërbimeve publike si pastrimi e largimi i mbetjeve me 56%, gjelbërimi me 7%,  ndriçimi 

publik me 12%, tarifa për zënien e hapësirës publike me 14%. 

 

Te ardhurat nga tarifat e shërbimeve publike për pastrimin e largimin e mbetjeve, gjelbërimin, 

ndriçimin publik. 

Parashikimi në rritje prej 1% i të ardhurave për pastrimin, ndriçimin dhe gjelbërimin bazohet tek 

kapaciteti aktual dhe në rritjen e njësive takapaguese e në evidentimin e kapaciteteve të reja, 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. 

 

 

 

 

Të ardhura nga tarifa për shërbimet administrative 

Nga tarifa për shërbimet administrative që bashkia ofron si ato të drejtorisë  të zhvillimit të territorit 

për aplikimet për leje, kontrolle dhe verifikime, për aplikimet për AMTP-të etj si efekt i 

implementimin të disa tarifave të reja në paketën fiskale, planfikohet rritje prej 5% të ardhura në vit, si 

rezultat i trendit t rritur t kërkesave.  

 

Të ardhura nga Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura 

Zëri tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura pas verifikimit të mishit të bagëtive të therura 

ne vende të aprovuara parashikon të ardhura me rritje 4% në vit nga tarifimi për vendosje vule nga 

veterineri i autorizuar, si rezultat i rrijes së kërkesës dhe kontrolleve. 

 

Të ardhura nga Tarifat e liçensimit te veprimtarive te transportit 

Plani i të ardhurave të parashikuara me rrije 1% në vit bazohet tek trendi i aplikimeve të tarifat e 

miratuara nga Ministria e Financave për subjektet që pajisen me liçensën dhe çertifikatën përkatëse 

për transport udhëtarësh ose mallrash, për vete ose për të tretë.  

 

Të ardhura nga Tarifa e parkimit për mjetet e licencuara dhe për vendparkime publike  

Të ardhurat e planifikuara nga tarifa e parkingut për mjetet që janë pajisur me një liçensë transporti, 

dhe një pjesë e tyre kanë vende te caktuara me sinjalistikë te veçante rrugore si taksi, mikrobuzë, 

autobusë etj., ku parashikohet nje rritje pre 1% e kerkesave. 

 

Te 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 rritje prej 1% të 

ardhura viti nga subjekte me aktivitet tregtim karburanti, që pajisen me liçensën përkatëse. 

 

Të ardhura nga Tarifat e sektorit të pyjeve dhe kullotave  

Të ardhurat e parashikuara me rritje 1% në vitin bazohen në trendin e aplikimeve të tarifave të 

shërbimeve administrative që kryen sektori i pyjeve dhe kullotave. 

 

Të ardhura nga Tarifat e shërbimeve te mbrojtjes nga zjarri  
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Të ardhurat e parashikuara me rrije 1% 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. 

  

Të ardhura nga Tarifa për zënien e hapësirave publike 

Parashikimi i të ardhurave me 1% është bërë duke ju referuar kërkesës në vite dhe trendit në rritje për 

shfrytëzimin e hapësirave publike brenda juridiksionit të Bashkisë. 

 

Të ardhura nga Tarifat për linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, 

Internet) 

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

të Bashkisë. 

 

Të ardhura nga tarifat për veprimtaritë në institucione të arsimit, kulturës, sportit, shërbimit 

social etj. 

Parashikimi i të ardhurave është bërë duke ju referuar kapaciteteve të këtyre institucioneve, si dhe 

realizimit ndër vite, me një rritje prej 5%. 

 

Te ardhura të tjera 

 

Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë 

Parashikimi i të ardhurave me 1% në vit është bërë duke ju referuar kontratave vijuese dhe 

kapaciteteve brenda juridiksionit të Bashkisë. 

 

Te ardhurat nga kundravajtje administrative/gjobat 

Parashikimi i të ardhurave me me rritje 1% në vit është bërë duke ju referuar trendit të të ardhurave 

ndër vite kryesisht nga kamatvonesat për shlyerje pas afatiti të detyrimit tatimor të bizneseve, nga 

gjobat e Policisë Bashkiake dhe nga gjobat e vendosura nga Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së 

Territorit.  

 

Të ardhura nga shitja e mallrave dhe shëbimeve 

Për zërin të ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve, referuar realizimit të viteve te kaluara, rritja 

është parashikuar 1%. 

Të ardhura nga Donacionet 

Të ardhura nga donacionet 

Meqënëse planifikimi i të ardhurave bazohet mbi marreveshjet për sponsorizime dhe donacione, nuk 

parashikohen ndër vite të ardhura nga ky zë. 

4.3 Shpenzimet 

Shpenzimet  e pergjithshme ne vitet 2016-2021 ne pjesen me te madhe mbulohen nga transferta te 

kushtezuar , transferte specifike dhe tarifa me destinacion  mesatarisht 65.2% ndersa me transferte te 

pakushtezuar dhe te ardhura te tjera mbulohen  vetem 34.8%. Konkretisht ne vitin 2019 mbulohen me 
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transferte te pakushtezuar dhe te ardhurat e veta 34.4 %, ne vitin 2020 ne masen 35.2% dhe ne vitin 

2021 ne masen 34.8%.   

Ne vitin 2020 shpenzimet e pergjitheshme  jane rritur me 2.7% ne raport me vitin 2019  ku rritjen me 

te madhe e  kemi te Prg. 045 Transporti . Ne vitin 2021shpenzimet e pergjithshme   jane rritur me 

8.2%  ne raport me vitin 2021 ku rritjen te madhe e ka Prg.041 Ceshtjet e pergjithshme ekon., tregtare 

etj . 

Shpenzimet per paga ne vitin 2020 jane rritur me 1.6% ne raport me 2019 ndersa ne vitin 2021 jane 

rritur me 2% ne raport me 2020 . 

Shpenzimet korente  ne vitin 2020 jane rritur me 1.5% ne raport me 2019 ndersa ne vitin 2021 jane 

rritur me 9% ne raport me 2020. 

Shpenzimet kapitale ne vitin 2020 jane rritur me 13.1% ne raport me 2019 ndersa ne vitin 2021 jane 

rritur me 17.2% ne raport me 2020. 

 

Ne vitin 2019  jane planifikuar shpenzime bruto  ne shumen  2 698 596 mije leke  ku peshen me te 

madhe specifike sipas programeve e ze Prg. 101 Semundje dhe paaftesi me 30.4% , Prg. 091 me 

Arsimi baze parashkollor me 11.6% dhe Prg 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet 

financiare, fiskale, dhe  çështjet e jashtme me 10.1 % .  

Paga dhe sigurime shoqerore zene 25.2% ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike 33.3 % e ze 

Prg. 091 me Arsimi baze parashkollor, 31.2% Prg 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet 

financiare, fiskale dhe 7.7% Prg. 092 Arsimi i  mesem .  

Shpenzimet korente zene 64.5 %  ndaj  totalit dhe peshen me te madhe specifike e ze Prg. 101 

Semundje dhe paaftesi me 47.1%, Prg.Kujdesi social me  12.1% dhe Prg.051 Menaxhimi I mbetjeve 

me 11.2%. 

Shpenzimet kapitale zene 10.3% ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike me 67.4 % e ze Prg. 

045 Transporti, 6.9% e ze Prg. 091 me Arsimi baze parashkollor dhe 5.5 % e ze Prg.042 Bujqesia, 

pyjet, peshkimi dhe gjuetia. 

 

Ne vitin 2020 jane planifikuar shpenzime bruto  ne shumen  2 771 774 mije leke  ku peshen me te 

madhe specifike sipas programeve e ze Prg. 101 Semundje dhe paaftesi me 29.9% , Prg. 091 me 

Arsimi baze parashkollor me 11.6% dhe Prg 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet 

financiare, fiskale, dhe  çështjet e jashtme me 9.9 % .  

Paga dhe sigurime shoqerore zene 24.9% ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike 33.2 % e ze 

Prg. 091 me Arsimi baze parashkollor, 31.3% Prg 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet 

financiare, fiskale dhe 7.8% Prg. 092 Arsimi i  mesem .  

Shpenzimet korente zene 63.7 %  ndaj  totalit dhe peshen me te madhe specifike Prg. 101 Semundje 

dhe paaftesi47% , Prg.Kujdesi social me  12.5% dhe Prg.051 Menaxhimi I mbetjeve me 11%. 

Shpenzimet kapitale zene 11.3% ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike me 73.4 % e ze Prg. 

045 Transporti, 8.5% e ze Prg. 091 me Arsimi baze parashkollor dhe 6 % e ze Prg.064 Ndrcimi 

rrugor. 

 

Ne vitin 2021  jane planifikuar shpenzime bruto  ne shumen  2 998 966  mije leke  ku peshen me te 

madhe specifike sipas programeve e ze Prg. 101 Semundje dhe paaftesi me 31.7% , Prg. 091 me 

Arsimi baze parashkollor me 10.8% dhe Prg 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet 

financiare, fiskale, dhe  çështjet e jashtme me 9.7 % .  

Paga dhe sigurime shoqerore zene 23.5% ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike 33.3 % e ze 

Prg. 091 me Arsimi baze parashkollor, 32% Prg 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet 

financiare, fiskale dhe 7.6% Prg. 092 Arsimi i  mesem .  
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Shpenzimet korente zene 64.2 %  ndaj  totalit dhe peshen me te madhe specifike Prg. 101 Semundje 

dhe paaftesi me 49.4%, Prg.Kujdesi social me  13.1% dhe Prg.051 Menaxhimi I mbetjeve me 10.2%. 

Shpenzimet kapitale zene 12.3% ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike me 67.1 % e ze Prg. 

045 Transporti, 7.2% e ze Prg. 091 me Arsimi baze parashkollor dhe 5.4 % e ze Prg. Çështje të 

përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës. 

Ne shpenzimet totale nuk eshte perfshire fondi rezerve i planifikuar per 2019-2021 ( kjo referuar FPT) 

Komente referuar tabeles F6 dhe F7 te FPT. 

4.4 Rezultati total i buxhetit 

Balancen e te ardhurave dhe shpenzimeve per vitet 2016-2021 e gjeni te FPT ne sheet F(13) 

Permbledhja ne tabelen –Statistika Financiare te pergjithshme. Ne kete tabele jepet balanca per vitet 

2018-2021 qe eshte  zero pra te ardhurat e palnifikuar dhe shpenzimet e planifikuara jane te barabarta. 

Ndersa ne vitin 2017 verehet diferenca pozitive (Perfitime) prej 652 683 mije leke , keto jane fonde qe 

kane mbetur gjendje si rrjedhoje e bllokimit te thesarit ne muajin tetor-dhjetor 2017. Ndersa ne vitin 

2016 kemi diference pozitive (Perfitime) ne shumen 443 776 mje leke edhe kjo si rrjedhoje e 

shpenzimve te palikuiduar ne fund te vitit 2016 dhe kalimin e tyre per likuidim ne vitin 2017. Bashkia 

nuk ka borxhe te mbartura sepse ne asnje vit nuk ka qene me balance negative por ka procedura te 

prapambetura te viteve te kaluar (fatura apo kontrata) te cilat nuk jane likuiduar per mangesi ne 

dokumentacion edhe pse fondet per likuidimin e tyre jane te disponueshme dhe konkretisht te keto 

gjendje qe reflektohen ne vitin 2016 dhe 2017. Per kete arsye eshte ngritur dhe nje grup pune per 

vlersimin e procedurave meqenese  disa prej tyre kane periudhe mbi 5 vjet . 

 

Referuar Tabeles –Statistika Financiare te pergjithshme ( F13) 

4.5 Informacion financiar suplementar  

4.5.1 Huamarrje 6 

Bashkia Shkoder nuk ka huamarrje  

Tabela F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi eshte zero. 

4.5.2 Detyrime të prapambetura 

Bashkia Shkoder nuk ka huamarje 

Tabela C3 dhe F12 Detyrime të prapambeturat eshte zero 

4.5.3 Treguesit financiarë 

Referuar tabeles F14 te FPT sqarojme se norma totale e shpenzimeve ndaj totalit te te ardhurave per 

vitet 2016  eshte 82.9% ndersa per vitin 2017 eshte 78.4% si rrjedhoje e gjendjes se trasheguar ne 

fund te viti 2016 dhe 2017. Ne vitin 2018 eshte 100% sepse kemi planin e pritshem te 2018 dhe deri 

ne kete moment planifikojme qe do realizohen te ardhurat e planifikuara. Ndersa per vitet 2019-2021 

eshte 99.9% si rrjedhoje e mosmbledhjes ne FPT ne shumen e pergjithshme te  shpenzimeve te fondit 

rezerve te planifikuar ne keto vite. 

Raporti  i te ardhurave nga burimet e veta ne raport me te ardhurat e pergjithshme varion nga 19.2 % 

ne vitin 2016 ne 25.4% ne vitin 2019. 

Kemi rritje te shpenzimeve kapitale ndaj totalit te shpenzimeve nga viti 2019 ne 2021  dhe konkretisht 

nga 10.3% ne 12.3% ne vitin 2021 . 
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Shpenzimet korrente ku perfshihen shpenzimet e personelit, shpenzimet operative, subvencione dhe te 

gjitha llojet e transferimeve jane ne zbritje nga 2019 ne 2021 dhe konretisht nga 89.7% ne 87.7% . Po 

gjithashtu shpenzimet per paga jane ne renie nga 2019 ne 2021 dhe konkretisht nga 25.2% ne vitin 

2019 ne 23.5 % ne vitin 2021. 

Norma e shpenzimeve per politikat sociale per vitet 2019-2021 varion nga 38.7% ne 40.7% ne 2021 

,pra eshte ne rritje . Ne vitin 2018 kemi raportin e normes se shpenzimeve ne politikat sociale 

konkretisht me 17.7% , kjo sepse ne planin e pritshem te vitit 2018 kemi te pasqyruar planin e 

rakorduar ne Dege te thesarit per 4 mujorin 2018 te akorduar per pagesen e ndimes ekonomike dhe 

paaftesise vetem per 4 muaj . Kjo sepse ky fond akordohet nga qeveria cdo 2 mujor dhe jo vjetor.  

  

Referuar Tabeles F14 Treguesit financiarë  

4.5.4 Rreziqet financiare dhe fiskale 

Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “ Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, përcakton parimet, 

rregullat, procedurat, strukturat administrative dhe metodat për funksionimin e menaxhimit financiar 

dhe kontrollit në njësitë e sektorit publik të Republikës së Shqipërisë, si dhe përgjegjësitë 

menaxheriale për planifikimin, zbatimin, kontrollin e buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin. Ligji 

përmban koncepte dhe përgjegjësi të reja për menaxhimin e riskut në institucionet publike. 

 

Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të 

mundshme që kanë efekt të dëmshëm mbi përmbushjen e objektivave të njësisë publike dhe kryhet 

për të dhënë siguri të arsyeshme se këto objektiva do të realizohen. Risku matet sipas efektit të tij dhe 

shkallës së probabilitetit të ngjarjes. 

 

Identifikimi dhe menaxhimi i riskut mundëson strukturat drejtuese në çdo njësi në kryerjen e detyrave 

dhe përgjegjësive që kanë për realizimin e aktivitetit në to. Çdo drejtues është i vetëdishëm se risku do 

të ekzistojë dhe nuk do të eleminohet kurrë tërësisht. E rëndësishme është që risku të menaxhohet në 

mënyrë efektive. 

 

Strategjia e riskut përkufizohet si qasja e njësisë për menaxhimin e riskut e pasqyruar në politikat e 

nivelit të lartë të njësisë publike dhe më tej. Ajo përcakton mënyrën se si sillet njësia ndaj risqeve dhe 

vendos kuadrin e përgjithshëm të proçesit të menaxhimit të riskut.  

 

Strategjia e riskut të njësisë duhet të përcaktojë në mënyrë të qartë strukturat përgjegjëse për 

menaxhimin, monitorimin dhe raportimin e risqeve. Për risqet që janë cilësuar më të lartat (më 

kritiket), duhet të hartohet një plan afat-gjatë veprimi.  

 

Për realizimin e të ardhurave të veta vendore, njëkohësisht duke ruajtur tendencën për përmirësimin e 

politikave dhe strategjive incentivuese e zhvilluese të ekonomise lokale, është hartuar stategjia për 

menaxhimin e riskut duke kaluar në këto etapa: 

 Identifikimi i objektivave 

 Identifikimi i risqeve te jashtme dhe të brendshme. 

 Analiza dhe vlerësimi i  çdo risku (sipas probabilitetit dhe impaktit). 

 Marrja e masave të metejshme, për pakësimin apo reduktimin e riskut. 

 Paraqitja e të gjithë konkluzioneve të arritura 
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 Krijimi i hartës së riskut, grupimi në bazë të impaktit dhe probabilitetit të ndodhjës së tyre, 

duke treguar në këtë mënyrë ato fusha të veprimtarisë së njësisë, ndaj të cilave duhet të 

regohet vëmendje e veçantë. 

 Monitorimi dhe raportimi. 

 Hartimi i planit te veprimit për zbatimin e strategjisë. 

 

 

Regjistri i Riskut  

Objektivat janë planifikimi buxhetor, llogaritja, analizimi dhe kontabilizimi i burimeve financiare të të 

ardhurave të veta, ndjekja e politikave dhe strategjive sensibilizuese, mbështetese dhe zhvilluese për 

krijimin e të ardhurave, zbutjes së informalitetit, rritjes së konkurrencës së ndershme, si dhe 

administrimi i marëdheniet me taksapaguesit dhe shërbimi ndaj tij. 
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ulët 

Bashkëpunim 

me 

programuesit 

për adaptimin 

dhe 

implementimi

n e programit 

ulët-ulët po 

Evidentimi dhe 

shqyrtimi i 

nevojave për 

ndryshime dhe 

adaptime në 

program 

Programuesit 

e Sistemit dhe 

Sektori i 

regjistimit 

dhe llogaritjes 

së detyrimit 

Përmirësuar 

1 

Dhënia e 

informacionit 

për 

taksapaguesit 

mesëm-

ulët 

Dhënie e 

shërbimit 

pranë 

sportleve 

ulët-ulët jo 

Shqyrtimi i 

kohës që 

konsumon 

tatimpaguesi 

Sektori i 

regjistrimit 

dhe Zyra me 

Një ndalesë 

Përmirësuar 
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2 
Llogaritje e 

shpejtë 
ulët-ulët 

Përfshirje e 

llogartjes së 

detyrimit në 

sisteimin e 

kopmjuterizua

r 

ulët-ulët po 

Shqyrtimi i 

nevojës së 

tatipaguesve 

Programuesit 

e Sistemit dhe 

Sektori i 

regjistimit 

dhe llogaritjes 

së detyrimit 

Pandyshuar 

3 

Evidentim i 

shpejtë i 

pagesave 

mesëm-

ulët 

Kontabilizim i 

shpejtë i të 

ardhurave 

ulët-ulët jo 

Monitorimi i 

kohës për 

emetimin e 

evidencave 

Sektori i 

Kontabilizimi

t dhe 

Rakordimit 

Përmirësuar 

4 

Shërbime dhe 

veprime on-

line për 

taksapaguesin 

mesëm-

ulët 

Bashkëpunim 

me 

programuesit 

mesëm-

ulët 
po 

Shqyrtimi i 

nevojës së 

tatipaguesve 

Programuesit 

e Sistemit dhe 

Sektori i 

regjistimit 

dhe drejtoria 

Pandryshuar 

1 

Përditësim me 

standartet e 

reja ligjore 

ulët- 

ulët 

Shyrtimi i 

njohurive dhe 

evidentimi i 

ndryshimeve 

ulët- ulët po 

Krahasimi dhe 

diskutimi 

periodik mbi 

njohuritë 

Drejtoria 

Ardhurave 
Pandryshuar 

2 

Njohuri mbi 

sistemet e 

fundit 

informatike të 

instaluara 

ulët- 

ulët 

Shqyrtimi dhe 

krahasimi 

nevojat e me 

programeve 

ulët- ulët po 

Kontrolle 

periodike mbi 

nevojën për 

njohuritë 

Drejtoria 

Ardhurave 
Pandryshuar 

3 

Njohje me 

eksperienca të 

ngjashme dhe 

trainime 

profesionale 

mesëm- 

ulët 

Trainime dhe 

dikustime mbi 

to 

ulët- ulët po 
Diskutime dhe 

konstatime 

Drejtoria 

Ardhurave 
Përmirësuar 

 

 

 

5. Informacion për programet Buxhetore 

011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i  programit 

Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose 

këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së 

vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e 

proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun. 

01110 Planifikim, menaxhim dhe 

administrim 
 Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryeytarit 

të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe 

komisioneve të këshillt ose të kryetarit të njësisë. 

 Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun. 

01120 Çështje financiare dhe 

fiskale 
 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe 

fiskale; menaxhim i fondeve të njësisës së vetëqeverisjes 

vendore , i borxhit dhe funksionim i skemave të taksimit; 

 Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, 

administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe 

auditit; 

 Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, 

dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 
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shërbimet financiare dhe fiskale. 

01130 Shërbimet e përgjithshme 

publike 
 Administratim dhe operim i shërbimeve të përgjithshme 

të personelit, duke përfshirë zhvillimin dhe zbatimin 

politikave të përgjithshme për personelin 

 Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore, 

duke përfshirë formulimin, bashkërendimin dhe 

monitorimin, në veçanti të PZhS  

 Administrim dhe operim i shërbimeve të tjera të 

përgjithshme, si shërbimet e centralizuara të prokurimit, 

mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë 

operim i ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, 

parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT së 

centralizuar etj. 

 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks.3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi I 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01110 Planifikim Menaxhim dhe Administrim   

01110  Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura 

vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë)  

 2019 2021 

01110 Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë  2019 2021 

01130 Shërbimet e Prgjithshme Publike   

01130  Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së 

Bashkisë së Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, 

qëllimeve dhe objektivave  

2019 2021 

01130 Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes  

së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së 

Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.  

2019 2021 

01130  Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës  2019 2021 

01130  Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin 

administratës së Bashkisë së Shkodrës  

2019 2021 

01130 Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e 

Bashkisë së Shkodrës  

2019 2021 

01130 Shërbim higjeno-sanitar për Administratën e Bashkisë së 

Shkodrës  

2019 2021 

01130 Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale 

hidraulike, elektrike etj)  

2019 2021 

01130 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për 

funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës   

2019 2021 

01130  Organzimi i pritjeve të   perfaqesuesve te institucioneve 

vendase dhe te huaja . 

2019 2021 

01130 Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të 

kryerjes së shërbimeve në punë  

2019 2021 

01130 Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës  2019 2021 

01130 Sigurimi i ndërtesave  administrative të Bashkisë së 

Shkodrës.   

2019 2021 
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01130 Shërbim i mirëmbajtes për godinat administrative të Bashkisë 

së Shkodrës  

2019 2021 

01130  Shërbimi për regjistrimin e pronave  në pronësi të Bashkisë 

Shkodër  

2019 2021 

01130 Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës  2019 2021 

01130 Mirëmbajtje 3-vjeçare e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një 

Ndalesë (SiZ1N -Smart Processes Enterprise)  

2019 2021 

01130 Informimi I qytetareve permes mediave vizive per perfitimin 

e sherbimeve nga Bashkia Shkoder  

2019-2020 

 

2021 

01130 Mirembajtje 3-vjeçare e Sistemit të Integruar të Tarifave dhe 

Taksave Vendore (SiTTV)  

2019 2021 

01130 Upgrade-im i SiTTV (Sistemi i Integruar të Taksave dhe 

Tarifave Vendore) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për 

ofrimin e shërbimeve të taksave dhe tarifave vendore përmes 

smartphone ndaj biznese dhe qytetarëve  

2019 2021 

01130 Mirëmbajtje 3-vjeçare Pajisje Informatike  2019 2021 

01130 Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe 

Komunikimit (TIK)  

2019 2021 

01130 Mirëmbajtje 3-vjeçare e faqes zyrtare web 

www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të 

saj  

2019 2021 

01130 Upgrade-im i platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile 

App dhe mirëmbajtje  

2019 2021 

01130  Rikonstruksion kati perdhe, ish Hotel Sporti Shkoder     2019 2019 

01130 Blerje automjete në funksion të administratës   2019 2019 

01130 Blerje vegla pune  2020  2020 

01130 Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e shërbimeve 

administrative përmes SiZ1N dhe taksave e tarifave vendore 

SiTTV permes faqes zyrtare webtë Bashkisë Shkodër dhe 

portalit e-Albania  

2019  2021 

01130 Upgrade-im i SiZ1N (Sistemi i Integruar të Zyrave me Një 

Ndalesë) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e 

shërbimeve administrative smartphone ndaj qytetarëve  

2019 2021 

01130 Upgrade-im i funksionaliteteve dhe mirëmbajtje e Sistemit të 

Informacionit të Shërbimeve Sociale  

2019  2021 

01130 Sistem Informacioni GIS i tëdhenave vendore dhe i integruar 

me sistemet e tjera tëinformacionit si SiZ1N,  SiTTV, 

Sistemin e Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj  

2019  2021 

01130 Sistem i perkthimit simultan në Sallën e Këshillit të Bashkisë  2019  2021 

 

 

Qëllime

t 

Objektiv

at 

Treguesit e rezultatit Synimet 

2018 2019 2020 2021 

.Planifik

im 

Menaxh

im dhe 

Adminis

trim 

O1. 

Organe 

përfaqësu

ese 

vendore 

të 

mbështet

1- 51 anëtarëve të 

këshillit vendor dhe 92 

kryepleqve të 

mbështetur për  

realizimin e 

funksioneve dhe 

përgjegjësive ligjore. 

1.Mbështet

je për 

realizimin 

e 

funksionev

e dhe 

përgjegjësi

1. 

Mbështetje 

për 

realizimin 

e 

funksionev

e  e 

1. 

Mbështetje 

për 

realizimin 

e 

funksionev

e dhe 

1. 

Mbështetj

e për 

realizimin 

e 

funksione

ve dhe 
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ura për 

funksioni

min e 

tyre. 

 

2. Pagesa e kuotes se 

anetaresimit ne 

Shoqataten e Bashkive 

të Shqipërisë.Arritje e 

qendrimeve te 

perbashketa ne 

funksion te   proçesit te 

decentralizimit  dhe 

autonomise vendore 

 

 

 

 

 

 

 

3.. Pagesa e kuotes se 

Anetaresimi ne 

Keshillin e Qarkut 

Shkoder per kryerjen e 

funksioneve te 

perbashketa 

 

 

ve për  

anëtarët  e 

këshillit 

vendor dhe  

kryetaret e 

fshatrave 

Nj A. 

 

 

 

 

2. 

Realizimi i 

mbrojtjes 

se  

interesave 

të 

përbashkët

a të 

Bashkive 

të 

Shqipërisë, 

me qëllim 

decentraliz

imin dhe 

demokratiz

imin e 

vërtetë të 

qeverisjes 

sipas 

parimeve 

të Kartës 

Europiane 

të 

Autonomis

ë Vendor 

dhe 

garantimi i 

pagesës  së 

kuotizacio

nit vjetor 

nga 

buxheti i 

bashkisë 

 

 

 

3. 

Permbushj

a e 

detyrimit 

ne baze te 

ligjit  Nr. 

139/2015 

përgjegjësi

ve për  

anëtarët e  

këshillit 

vendor dhe  

kryetaret e 

fshatrave 

Nj A. 

 

 

 

 

2. 
Realizimi i 

mbrojtjes 

se  

interesave 

të 

përbashkët

a të 

Bashkive 

të 

Shqipërisë, 

me qëllim 

decentraliz

imin dhe 

demokratiz

imin e 

vërtetë të 

qeverisjes 

sipas 

parimeve 

të Kartës 

Europiane 

të 

Autonomis

ë Vendor 

dhe 

garantimi i 

pagesës  së 

kuotizacio

nit vjetor 

nga 

buxheti i 

bashkisë 

përgjegjësi

ve për  

anëtarët e 

këshillit 

vendor dhe  

kryetaret e 

fshatrave  

Nj A. 

 

 

 

2. 
Realizimi i 

mbrojtjes 

se  

interesave 

të 

përbashkët

a të 

Bashkive 

të 

Shqipërisë, 

me qëllim 

decentraliz

imin dhe 

demokratiz

imin e 

vërtetë të 

qeverisjes 

sipas 

parimeve 

të Kartës 

Europiane 

të 

Autonomis

ë Vendor 

dhe 

garantimi i 

pagesës  së 

kuotizacio

nit vjetor 

nga 

buxheti i 

bashkisë 

përgjegjës

ive për  

anëtarët e 

këshillit 

vendor 

dhe  

kryetaret e 

fshatrave 

Nj A. 

 

 

2. 

Realizimi 

i mbrojtjes 

se  

interesave 

të 

përbashkët

a të 

Bashkive 

të 

Shqipërisë

, me 

qëllim 

decentrali

zimin dhe 

demokrati

zimin e 

vërtetë të 

qeverisjes 

sipas 

parimeve 

të Kartës 

Europiane 

të 

Autonomi

së Vendor 

dhe 

garantimi i 

pagesës  

së 

kuotizacio

nit vjetor 

nga 

buxheti i 

bashkisë 
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“Për 

vetëqeveris

jen 

vendore 

.Sherbi

met e 

përgjiths

hme 

Publike 

O1. 

Burime 

Njerezore 

të 

trajnuara 

dhe të 

kualifiku

ara për 

kryerjen 

e 

funksione

ve dhe 

përgjegjë

sive.. 

1.Mbështetje e 

strukturës funksionale 

me 271  punonjës nga 

këto: 1 i zgjedhur,15 të 

emëruar politik,12 

punonjës IMT, 201 

nëpunës civilë dhe 42 

punonjës mbështetës 

dhe administrativë; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Burime njerëzore 

(planifikuese dhe 

menaxhuese) të 

trajnuara. 

1.Qeverisj

e e mirë 

lokale,  

nëpërmjet 

përdorimit 

efektiv, 

efiçient , 

sigurimit , 

planifikimi

t,  

menaxhimi

t të 

financave 

të 

administrat

es vendore 

dhe të 

burimeve 

njerëzore, 

për 

funksionim

in e 

proceseve 

të 

përgjithsh

me të 

brendshme 

dhe 

komuniki

min me 

publikun 

Një 

strukturë 

hierarkike 

funksional

e në 

përmbushj

e të 

kompetenc

ave dhe 

funksionev

e ligjore, 

përmbushj

es së 

misionit të 

Bashkisë 

Shkodër; 

Plotesim 

sipas 

nevojës 

1.Qeverisj

e e mirë 

lokale,  

nëpërmjet 

përdorimit 

efektiv, 

efiçient , 

sigurimit , 

planifikimi

t,  

menaxhimi

t të 

financave 

të 

administrat

es vendore 

dhe të 

burimeve 

njerëzore, 

për 

funksionim

in e 

proceseve 

të 

përgjithsh

me të 

brendshme 

dhe 

komuniki

min me 

publikun 

Një 

strukturë 

hierarkike 

funksional

e në 

përmbushj

e të 

kompetenc

ave dhe 

funksionev

e ligjore, 

përmbushj

es së 

misionit të 

Bashkisë 

Shkodër; 

Plotesim 

sipas 

nevojës 

1.Qeverisj

e e mirë 

lokale,  

nëpërmjet 

përdorimit 

efektiv, 

efiçient , 

sigurimit , 

planifikimi

t,  

menaxhimi

t të 

financave 

të 

administrat

es vendore 

dhe të 

burimeve 

njerëzore, 

për 

funksionim

in e 

proceseve 

të 

përgjithsh

me të 

brendshme 

dhe 

komuniki

min me 

publikun 

Një 

strukturë 

hierarkike 

funksional

e në 

përmbushj

e të 

kompetenc

ave dhe 

funksionev

e ligjore, 

përmbushj

es së 

misionit të 

Bashkisë 

Shkodër; 

Plotesim 

sipas 

nevojës 

1.Qeverisj

e e mirë 

lokale,  

nëpërmjet 

përdorimit 

efektiv, 

efiçient , 

sigurimit , 

planifikim

it,  

menaxhim

it të 

financave 

të 

administra

tes 

vendore 

dhe të 

burimeve 

njerëzore, 

për 

funksioni

min e 

proceseve 

të 

përgjithsh

me të 

brendshm

e dhe 

komuniki

min me 

publikun 

Një 

strukturë 

hierarkike 

funksional

e në 

përmbushj

e të 

kompeten

cave dhe 

funksione

ve ligjore, 

përmbushj

es së 

misionit të 

Bashkisë 

Shkodër; 

Plotesim 

sipas 
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dhe 

rekrutimi i 

personelit 

të 

administrat

ës vendore 

në mënyrë 

transparent

e, me 

profesional

izëm  dhe 

në bazë të 

meritave, 

aftësive 

profesional

e, 

pavarësisë 

dhe 

integritetit, 

vazhdimësi

së së 

karrierës, 

përgjegjësi

së dhe 

korrektesës  

dhe në 

zbatimin e 

ligjeve: 

 

 

 

 

 

2. 21 

trajnime ; 

nga këto 

10 

punonjës 

me status 

nënpunësi 

civil  për 

punonjësit 

në 

periudhe 

prove ; dhe 

11 

punonjës 

të trajnuar 

sipas 

fushave 

përkatëse 

dhe 

rekrutimi i 

personelit 

të 

administrat

ës vendore 

në mënyrë 

transparent

e, me 

profesional

izëm  dhe 

në bazë të 

meritave, 

aftësive 

profesional

e, 

pavarësisë 

dhe 

integritetit, 

vazhdimësi

së së 

karrierës, 

përgjegjësi

së dhe 

korrektesës  

dhe në 

zbatimin e 

ligjeve: 

 

 

 

 

2.-26 

trajnime ; 

nga këto 

16 

punonjës 

me status 

nënpunësi 

civil  për 

punonjësit 

në 

periudhe 

prove ; dhe 

10 

punonjës 

të trajnuar 

sipas 

fushave 

përkatëse 

  

 

dhe 

rekrutimi i 

personelit 

të 

administrat

ës vendore 

në mënyrë 

transparent

e, me 

profesional

izëm  dhe 

në bazë të 

meritave, 

aftësive 

profesional

e, 

pavarësisë 

dhe 

integritetit, 

vazhdimësi

së së 

karrierës, 

përgjegjësi

së dhe 

korrektesës  

dhe në 

zbatimin e 

ligjeve: 

 

 

 

 

2.- 23 

trajnime ; 

nga këto 

10 

punonjës 

me status 

nënpunësi 

civil  për 

punonjësit 

në 

periudhe 

prove ; dhe 

13 

punonjës 

të trajnuar 

sipas 

fushave 

përkatëse 

nevojës 

dhe 

rekrutimi i 

personelit 

të 

administra

tës 

vendore 

në mënyrë 

transparen

te, me 

profesiona

lizëm  dhe 

në bazë të 

meritave, 

aftësive 

profesiona

le, 

pavarësisë 

dhe 

integritetit

, 

vazhdimës

isë së 

karrierës, 

përgjegjës

isë dhe 

korrektesë

s  dhe në 

zbatimin e 

ligjeve: 

 

2.- 24 

trajnime ; 

nga këto 

10 

punonjës 

me status 

nënpunësi 

civil  për 

punonjësit 

në 

periudhe 

prove ; 

dhe 14 

punonjës 

të trajnuar 

sipas 

fushave 

përkatëse 



27 
 

.Sherbi

met e 

përgjiths

hme 

Publike 

O2  

Shërbime

t 

mbështet

ëse për 

administr

atën 

vendore  

sigurimi  

planifiki

mi e 

zhvillimi 

të njësisë, 

menaxhi

min e 

financave 

të 

administr

ates 

vendore 

dhe të 

burimeve 

njerëzore

, 

funksioni

min e 

procesev

e të 

përgjiths

hme të 

brendshm

e dhe 

komuniki

min me 

publikun 

1. Shërbimet 

mbështetëse bazë:                                    

-Sigurimi i furnizimit 

te  vazhdueshem me 

uje,energji elektrike per 

zyrat dhe ambjentet e 

Godines Qendrore te 

Bashkise,10 Njesive 

Administrative dhe 5 

Lagjeve,                                     

-sherbime 

postare,telefonie                                         

- mbështetje me paisje 

funksionale  zyre: 

kondicionere,rafte,tavol

ina,karrike, sipas 

kërkesave dhe rinovim 

i tyre çdo vit                                                                                                

- furnizime çdo vit me 

kancelari,leter 

bojera,shtypshkrime  

per 16 drejtori  dhe  10 

Nj A                                                                          

-sherbime transporti ne 

qendër , njësi  

administrative  etj. 

Furnizimi çdo vit me 

karburant rreth 18000 

litra,pagesa 

taksa,siguracione,kontr

olle teknike për 6 

automjete,mirembajtje  

tyre                                  

-sherbime pastrimi i 

perditshem i 

ambjenteve te punes ne 

bashki qender i , NJ A 

dhe 7 qendra 

komunitare                                                

- sherbim mbrojtje nga 

zjarri per 60 ambjente   

rimbushje e pervitshme 

e fikseve te zjarrit                                             

- pritje percjellje per 

250 persona 

,perfaqesues dhe 

institucione vendase 

dhe  te huaja                                                                           

- sigurimi i 10 

ndertesave dhe 

inventarit  te tyre 

ekonomik  çdo vit                                                   

- mirembajtja objekte 

çdo vit per 4 zyra          

1. 

Vazhdimi i 

përmirësim

it të 

funksionim

it normal i 

të gjithë 

administrat

ës së 

Bashkisë 

së 

Shkodrës 

nëpërmjet 

ofrimit të 

shërbimev

e 

mbështetës

e bazë. 

Vazhdim i 

krijimit i 

kushteve 

optimale 

për stafin 

në 

ushtrimin e 

kompetenc

ave të 

Bashkisë 

Shkodër 

dhe 

Njësive 

Administra

tive 

Mjete 

transporti 

në gjendje 

të mirë 

pune 

rinovimi I 

tyre (blerje 

e mjeteve 

te reja) të 

vlefshme 

për 

kryerjen e 

detyrave 

dhe 

funksionev

e të 

përditshme 

të 

administrat

ës vendore 

të 

1. 

Vazhdimi i 

përmirësim

it të 

funksionim

it normal i 

të gjithë 

administrat

ës së 

Bashkisë 

së 

Shkodrës 

nëpërmjet 

ofrimit të 

shërbimev

e 

mbështetës

e bazë. 

Vazhdim i 

krijimit i 

kushteve 

optimale 

për stafin 

në 

ushtrimin e 

kompetenc

ave të 

Bashkisë 

Shkodër 

dhe 

Njësive 

Administra

tive 

Mjete 

transporti 

në gjendje 

të mirë 

pune 

rinovimi I 

tyre (blerje 

e mjeteve 

te reja) të 

vlefshme 

për 

kryerjen e 

detyrave 

dhe 

funksionev

e të 

përditshme 

të 

administrat

ës vendore 

të 

1. 

Vazhdimi i 

përmirësim

it të 

funksionim

it normal i 

të gjithë 

administrat

ës së 

Bashkisë 

së 

Shkodrës 

nëpërmjet 

ofrimit të 

shërbimev

e 

mbështetës

e bazë. 

Vazhdim i 

krijimit i 

kushteve 

optimale 

për stafin 

në 

ushtrimin e 

kompetenc

ave të 

Bashkisë 

Shkodër 

dhe 

Njësive 

Administra

tive 

Mjete 

transporti 

në gjendje 

të mirë 

pune 

rinovimi I 

tyre (blerje 

e mjeteve 

te reja) të 

vlefshme 

për 

kryerjen e 

detyrave 

dhe 

funksionev

e të 

përditshme 

të 

administrat

ës vendore 

të 

1. 

Vazhdimi 

i 

përmirësi

mit të 

funksioni

mit 

normal i të 

gjithë 

administra

tës së 

Bashkisë 

së 

Shkodrës 

nëpërmjet 

ofrimit të 

shërbimev

e 

mbështetë

se bazë. 

Vazhdim i 

krijimit i 

kushteve 

optimale 

për stafin 

në 

ushtrimin 

e 

kompeten

cave të 

Bashkisë 

Shkodër 

dhe 

Njësive 

Administr

ative 

Mjete 

transporti 

në gjendje 

të mirë 

pune 

rinovimi I 

tyre 

(blerje e 

mjeteve te 

reja) të 

vlefshme 

për 

kryerjen e 

detyrave 

dhe 

funksione

ve të 

përditshm
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(100 m2).                                                                  

-lyerje e ambjenteve te 

punes me boje 2600m2  

në godinen qendër 10 

NjA. dhe 5 Lagje                                                           

- Numri i pronave që 

fitohen nga 

shpronesimet 130 

prona                      - 

Aplikime të statuseve 

juridike 300    - Nr 

pronave qe duhet te 

dergohen per regjistrim  

197  

 

 

2. 21 njësi 

administrative me 

akses në internet                           

6 Sisteme Informacioni 

Web Based 

 

 

 

3. 

83 shërbime 

administrative 

elektronike në shërbim 

të qytetarëve dhe 

bizneseve                                                      

25000 kërkesa për 

shërbime për shërbime 

administrative të 

përfunduara në vitin 

2017                    16 

Njësi Administrative 

ofrojnë shërbimet 

elektronike 

administrative 

 

4-    
9932 Subjekte 

(Biznese) të regjistruar 

dhe te faturuar 

elektronikisht                                          

4910 Individë 

(kryefamiljarë) të 

regjistruar dhe të 

faturuar elektronikisht                                   

Paketë Fiskale 

elektronikisht e 

konfiguruar 

5- 

 32 komponente 

Bashkisë 

Shkodër 

sipas 

nevojave 

Të 

garantohet 

standarti i 

shërbimev

e të pritjes 

dhe 

përcjelljes 

së 

delegacion

eve dhe 

pranimit të 

ftesave për 

bashkëpuni

m me 

qëllim 

vendosjen 

e  

marrëdhëni

eve 

dypalëshe 

me shumë 

institucion

e 

homologe 

në nivel 

lokal, 

rajonal dhe 

ndërkombë

tar 

Rimbursim

i i 

udhëtimev

e dhe 

dietave i 

administrat

ës vendore 

në lëvizje 

për arsye 

pune 

brenda dhe 

jashte 

vendit 

Pajisje 

zyre 

funksional

e për 

përmbushj

e të 

kushteve 

fizike 

Bashkisë 

Shkodër 

sipas 

nevojave 

Të 

garantohet 

standarti i 

shërbimev

e të pritjes 

dhe 

përcjelljes 

së 

delegacion

eve dhe 

pranimit të 

ftesave për 

bashkëpuni

m me 

qëllim 

vendosjen 

e  

marrëdhëni

eve 

dypalëshe 

me shumë 

institucion

e 

homologe 

në nivel 

lokal, 

rajonal dhe 

ndërkombë

tar 

Rimbursim

i i 

udhëtimev

e dhe 

dietave i 

administrat

ës vendore 

në lëvizje 

për arsye 

pune 

brenda dhe 

jashte 

vendit 

Pajisje 

zyre 

funksional

e për 

përmbushj

e të 

kushteve 

fizike 

Bashkisë 

Shkodër 

sipas 

nevojave 

Të 

garantohet 

standarti i 

shërbimev

e të pritjes 

dhe 

përcjelljes 

së 

delegacion

eve dhe 

pranimit të 

ftesave për 

bashkëpuni

m me 

qëllim 

vendosjen 

e  

marrëdhëni

eve 

dypalëshe 

me shumë 

institucion

e 

homologe 

në nivel 

lokal, 

rajonal dhe 

ndërkombë

tar 

Rimbursim

i i 

udhëtimev

e dhe 

dietave i 

administrat

ës vendore 

në lëvizje 

për arsye 

pune 

brenda dhe 

jashte 

vendit 

Pajisje 

zyre 

funksional

e për 

përmbushj

e të 

kushteve 

fizike 

e të 

administra

tës 

vendore të 

Bashkisë 

Shkodër 

sipas 

nevojave 

Të 

garantohet 

standarti i 

shërbimev

e të pritjes 

dhe 

përcjelljes 

së 

delegacion

eve dhe 

pranimit të 

ftesave për 

bashkëpun

im me 

qëllim 

vendosjen 

e  

marrëdhën

ieve 

dypalëshe 

me shumë 

institucion

e 

homologe 

në nivel 

lokal, 

rajonal 

dhe 

ndërkomb

ëtar 

Rimbursi

mi i 

udhëtimev

e dhe 

dietave i 

administra

tës 

vendore 

në lëvizje 

për arsye 

pune 

brenda 

dhe jashte 

vendit 

Pajisje 

zyre 
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pajisjesh 

multifunksionale te 

mirembajtura                                                       

32 pajisje TIK te reja te 

prokuruara 

  

6-  

13 programe buxhetore 

online                        

gjeolokalizim i çdo 

investimi/shërbimi në 

vitin 2016, 2017                                                    

1 Platformë Open Data 

të ardhura/shpenzime                                           

e-pjesëmarrje                                                           

1 modul përllogaritje 

automatike e 

detyrimeve vendore 

vjetore 

7- .Rikonstruksioni I 

katit perdhe te ish hotel 

sporti me sip 254 m2 

dhe krijimi I  2 zyrave 

te reja dhe 2 ambjente 

qendra shendetesore. 

 

 

8. Blerje e 2  mjeteve te 

transportit dhe 

nxjerrjen jashte 

perdorimi te 2 mjeteve 

te amortizuara 

 

 

9-.Mjete dhe paisje 

teknike te rinovuara  

 

 

 

10-.16 njësi 

administrative në 

komunikim të 

qendërzuar                                                                    

300 përdorues të 

automatizuar                                 

50 adresa zyrtare 

elektronike e-mail 

 

 

 

11. 16 njësi 

administrative në 

sistem të qendërzuar 

vëzhgimi                                                                

optimale 

për 

kryerjen e 

detyrave 

dhe 

funksionev

e të 

përditshme 

të 

administrat

ës vendore 

të 

Bashkisë 

Shkodër.  

Sigurimi 

funksionim

it të 10  

ndërtesave  

administrat

ive të 

Bashkisë 

Shkodër.  

Vazhdim i 

përmirësim

it të 

kushteve 

në 

ndërtesat  

administrat

ive  

funksional

e dhe në 

shërbim të 

administrat

ës vendore 

 Aplikim, 

marrje e 

Çertifikata

ve të 

pronësisë 

për  pronat 

të 

Bashkisë 

së 

Shkodrës 

 

 

 

 

 

 

Shërbim 

Internetit i 

integruar 

optimale 

për 

kryerjen e 

detyrave 

dhe 

funksionev

e të 

përditshme 

të 

administrat

ës vendore 

të 

Bashkisë 

Shkodër.  

Sigurimi 

funksionim

it të 10  

ndërtesave  

administrat

ive të 

Bashkisë 

Shkodër.  

Vazhdim i 

përmirësim

it të 

kushteve 

në 

ndërtesat  

administrat

ive  

funksional

e dhe në 

shërbim të 

administrat

ës vendore 

Aplikim, 

marrje e 

Çertifikata

ve të 

pronësisë 

për  pronat 

të 

Bashkisë 

së 

Shkodrës 

 

 

 

 

Shërbim 

Internetit i 

integruar 

në të gjithë 

Bashkinë 

optimale 

për 

kryerjen e 

detyrave 

dhe 

funksionev

e të 

përditshme 

të 

administrat

ës vendore 

të 

Bashkisë 

Shkodër.  

Sigurimi 

funksionim

it të 10  

ndërtesave  

administrat

ive të 

Bashkisë 

Shkodër.  

Vazhdim i 

përmirësim

it të 

kushteve 

në 

ndërtesat  

administrat

ive  

funksional

e dhe në 

shërbim të 

administrat

ës vendore 

Aplikim, 

marrje e 

Çertifikata

ve të 

pronësisë 

për  pronat 

të 

Bashkisë 

së 

Shkodrës 

 

 

 

 

Shërbim 

Internetit i 

integruar 

në të gjithë 

Bashkinë 

funksional

e për 

përmbushj

e të 

kushteve 

fizike 

optimale 

për 

kryerjen e 

detyrave 

dhe 

funksione

ve të 

përditshm

e të 

administra

tës 

vendore të 

Bashkisë 

Shkodër.  

Sigurimi 

funksioni

mit të 10  

ndërtesave  

administra

tive të 

Bashkisë 

Shkodër.  

Vazhdim i 

përmirësi

mit të 

kushteve 

në 

ndërtesat  

administra

tive  

funksional

e dhe në 

shërbim të 

administra

tës 

vendore 

Aplikim, 

marrje e 

Çertifikata

ve të 

pronësisë 

për  pronat 

të 

Bashkisë 

së 

Shkodrës 

 

Shërbim 
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16 njësi administrative 

në sistem të qendërzuar 

të kontrollit të aksesit                 

367 punonjës të 

bashkisë Shkodër me 

akses hyrje/dalje të 

gjurmueshëm     

 

 

 

 

12.Mbledhje të 

Këshillit Bashkiak të 

regjistruara Audio & 

Video në format 

dixhital  

 

 

 

13-  
1 bazë të dhënash e 

ofruesve dhe 

përfituesvë të 

Shërbimeve Sociale                           

informacione turistike 

on-line dhe i 

atraksioneve të 

Shkodrës  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

në të gjithë 

Bashkinë 

Shkodër 

(Bashkinë 

Qendër, 

Njësitë 

Administra

tive, 5 

Lagjet dhe 

Qendrat 

Komunitar

e). 

 

 

Sistemi i 

Integruar i 

Zyrës me 

Një 

Ndalesë i 

përmirësua

r në 

Bashkinë 

Qendër 

dhe 15 

Njësi 

Administra

tive (Dajç 

dhe 

Velipojë, 

Anë të 

Malit, 

Bërdicë,  

Guri Zi, 

Postrribë, 

Rrethina, 

Shalë, 

Pult, Shosh 

dhe 5 

Lagje). 

 

 

 

 

 

Sistemi i 

Integruar i 

Taksave 

dhe 

Tarifave 

Vendore 

(SiTTV) 

në 

Bashkinë 

Shkodër 

Shkodër 

(Bashkinë 

Qendër, 

Njësitë 

Administra

tive, 5 

Lagjet dhe 

Qendrat 

Komunitar

e). 

 

 

Sistemi i 

Integruar i 

Zyrës me 

Një 

Ndalesë i 

përmirësua

r në 

Bashkinë 

Qendër 

dhe 15 

Njësi 

Administra

tive (Dajç 

dhe 

Velipojë, 

Anë të 

Malit, 

Bërdicë,  

Guri Zi, 

Postrribë, 

Rrethina, 

Shalë, 

Pult, Shosh 

dhe 5 

Lagje). 

 

 

 

 

Sistemi i 

Integruar i 

Taksave 

dhe 

Tarifave 

Vendore 

(SiTTV) 

në 

Bashkinë 

Shkodër 

për 

mbledhjen 

e taksave 

Shkodër 

(Bashkinë 

Qendër, 

Njësitë 

Administra

tive, 5 

Lagjet dhe 

Qendrat 

Komunitar

e). 

 

 

Sistemi i 

Integruar i 

Zyrës me 

Një 

Ndalesë i 

përmirësua

r në 

Bashkinë 

Qendër 

dhe 15 

Njësi 

Administra

tive (Dajç 

dhe 

Velipojë, 

Anë të 

Malit, 

Bërdicë,  

Guri Zi, 

Postrribë, 

Rrethina, 

Shalë, 

Pult, Shosh 

dhe 5 

Lagje). 

 

 

 

 

Sistemi i 

Integruar i 

Taksave 

dhe 

Tarifave 

Vendore 

(SiTTV) 

në 

Bashkinë 

Shkodër 

për 

mbledhjen 

e taksave 

Internetit i 

integruar 

në të 

gjithë 

Bashkinë 

Shkodër 

(Bashkinë 

Qendër, 

Njësitë 

Administr

ative, 5 

Lagjet dhe 

Qendrat 

Komunitar

e). 

 

Sistemi i 

Integruar i 

Zyrës me 

Një 

Ndalesë i 

përmirësu

ar në 

Bashkinë 

Qendër 

dhe 15 

Njësi 

Administr

ative 

(Dajç dhe 

Velipojë, 

Anë të 

Malit, 

Bërdicë,  

Guri Zi, 

Postrribë, 

Rrethina, 

Shalë, 

Pult, 

Shosh dhe 

5 Lagje). 

 

 

 

Sistemi i 

Integruar i 

Taksave 

dhe 

Tarifave 

Vendore 

(SiTTV) 

në 

Bashkinë 

Shkodër 
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14. Shërbime 

Elektronike    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Sistem Dixhital për 

Sallën e Këshillit të 

Bashkisë Shkodër                     

për 

mbledhjen 

e taksave 

dhe 

tarifave 

vendore i 

aksesueshë

m përmes 

disa 

kanalesh, 

pajisjesh 

dhe 

formash të 

komuniki

mit 

elektronik 

 

 

Infrastrukt

urë 

pajisjesh 

TIK të 

mirëmbajt

ura dhe të 

reja në 

shërbim të 

administrat

ës vendore 

 

 

 

Portal 

zyrtar 

interneti i 

strukturuar

, informues 

gjithnjë 

drejt e-

shërbimev

e dhe të 

dhënave të 

hapura 

(Open 

Data), i 

aksesueshë

m përmes 

disa 

kanalesh, 

pajisjesh 

dhe 

formash të 

komuniki

mit 

elektronik 

dhe 

tarifave 

vendore i 

aksesueshë

m përmes 

disa 

kanalesh, 

pajisjesh 

dhe 

formash të 

komuniki

mit 

elektronik 

 

 

Infrastrukt

urë 

pajisjesh 

TIK të 

mirëmbajt

ura dhe të 

reja në 

shërbim të 

administrat

ës vendore. 

 

 

 

Portal 

zyrtar 

interneti i 

strukturuar

, informues 

gjithnjë 

drejt e-

shërbimev

e dhe të 

dhënave të 

hapura 

(Open 

Data), i 

aksesueshë

m përmes 

disa 

kanalesh, 

pajisjesh 

dhe 

formash të 

komuniki

mit 

elektronik 

 

 

 

dhe 

tarifave 

vendore i 

aksesueshë

m përmes 

disa 

kanalesh, 

pajisjesh 

dhe 

formash të 

komuniki

mit 

elektronik 

 

 

Infrastrukt

urë 

pajisjesh 

TIK të 

mirëmbajt

ura dhe të 

reja në 

shërbim të 

administrat

ës vendore. 

 

 

 

Portal 

zyrtar 

interneti i 

strukturuar

, informues 

gjithnjë 

drejt e-

shërbimev

e dhe të 

dhënave të 

hapura 

(Open 

Data), i 

aksesueshë

m përmes 

disa 

kanalesh, 

pajisjesh 

dhe 

formash të 

komuniki

mit 

elektronik 

 

 

 

për 

mbledhjen 

e taksave 

dhe 

tarifave 

vendore i 

aksesuesh

ëm përmes 

disa 

kanalesh, 

pajisjesh 

dhe 

formash të 

komuniki

mit 

elektronik 

 

Infrastrukt

urë 

pajisjesh 

TIK të 

mirëmbajt

ura dhe të 

reja në 

shërbim të 

administra

tës 

vendore. 

 

 

Portal 

zyrtar 

interneti i 

strukturua

r, 

informues 

gjithnjë 

drejt e-

shërbimev

e dhe të 

dhënave të 

hapura 

(Open 

Data), i 

aksesuesh

ëm përmes 

disa 

kanalesh, 

pajisjesh 

dhe 

formash të 

komuniki

mit 

elektronik 
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Përmirësi

mi i 

kushteve 

në 

infrastuktu

rë për 

administrat

ën. 

 

 

 

 

 

 

Krijimi i 

kushteve 

me qëllim 

që të 

ushtrohen 

funksionet  

në shërbim 

të  

transportit 

te stafit 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem i 

integruar 

funksional 

për 

menaxhimi

n dhe 

komuniki

min e 

dokumenta

cionit 

bazuar në 

detyrat dhe 

funksionet 

e 

administrat

ës publike 

përmes 

platformav

e e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krijimi i 

kushteve 

me qëllim 

që të 

ushtrohen 

funksionet  

në shërbim 

të  

transportit 

te stafit 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem i 

integruar 

funksional 

për 

menaxhimi

n dhe 

komuniki

min e 

dokumenta

cionit 

bazuar në 

detyrat dhe 

funksionet 

e 

administrat

ës publike 

përmes 

platformav

e e 

përpunimit 

të 

dokumenta

cionit 

zyrtar në 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurim 

dhe 

rinovim i 

mjeteve te 

punes për 

punonjesit 

e 

sherbimev

e 

mbështetës

e 

 

Sistem i 

integruar 

funksional 

për 

menaxhimi

n dhe 

komuniki

min e 

dokumenta

cionit 

bazuar në 

detyrat dhe 

funksionet 

e 

administrat

ës publike 

përmes 

platformav

e e 

përpunimit 

të 

dokumenta

cionit 

zyrtar në 

internet. 
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përpunimit 

të 

dokumenta

cionit 

zyrtar në 

internet. 

 

 

 

 

Implement

imi  i 

sistemit të 

vëzhgimit 

në 10 

Njësitë 

Administra

tive dhe 5 

Lagjet, të 

interuar 

me 

Bashkinë 

Qendër 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implement

imi i 

sistemit të 

regjistrimit 

Video 

FULL HD 

në 

mbledhjet 

dhe 

aktivitetet 

e Sallës së 

Këshillit të 

Bashkisë 

Shkodër 

 

 

Ofrimi i 

shërbimev

e 

administrat

ive me 

SiZ1N dhe 

i tarifave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrimi i 

shërbimev

e 

administrat

ive me 

SiZ1N dhe 

i tarifave 

dhe 

taksave 

vendore 

me SiTTV 

përmes 

portalit 

zyrtar të 

internetit 

të 

Bashkisë 

Shkodër, 

portalit e-

Albania si 

dhe të 

aksesueshë

m përmes 

disa 

kanalesh, 

pajisjesh 

dhe 

formash të 

komuniki

mit 

elektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrimi i 

shërbimev

e 

administrat

ive me 

SiZ1N dhe 

i tarifave 

dhe 

taksave 

vendore 

me SiTTV 

përmes 

portalit 

zyrtar të 

internetit 

të 

Bashkisë 

Shkodër, 

portalit e-

Albania si 

dhe të 

aksesueshë

m përmes 

disa 

kanalesh, 

pajisjesh 

dhe 

formash të 

komuniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implement

im i 
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dhe 

taksave 

vendore 

me SiTTV 

përmes 

portalit 

zyrtar të 

internetit 

të 

Bashkisë 

Shkodër, 

portalit e-

Albania si 

dhe të 

aksesueshë

m përmes 

disa 

kanalesh, 

pajisjesh 

dhe 

formash të 

komuniki

mit 

elektronik 

Menaxhim 

elektronik 

i bazës së 

të dhënave 

të 

shtresave 

në nevojë 

përmes një 

sistemi 

informacio

ni për 

shërbimet 

sociale 

Menaxhim 

elektronik 

i bazës së 

të dhënave 

të 

shtresave 

në nevojë 

përmes një 

sistemi 

informacio

ni për 

monitorimi

n e 

shërbimit 

të pastrimit 

 

 

Menaxhim 

elektronik 

i bazës së 

të dhënave 

të 

shtresave 

në nevojë 

përmes një 

sistemi 

informacio

ni për 

shërbimet 

sociale 

Menaxhim 

elektronik 

i bazës së 

të dhënave 

të 

shtresave 

në nevojë 

përmes një 

sistemi 

informacio

ni për 

monitorimi

n e 

shërbimit 

të pastrimit 

 

Aksesim 

elektronik 

i 

informacio

nit zyrtar 

dhe 

shërbimev

e vendore 

elektronike

, përmes 

kanaleve 

inovative 

të 

komuniki

mit 

elektronik 

të instaluar 

në të gjithë 

territorin e 

Bashkisë 

Shkodër 

 

Implement

im i 

sistemit të 

mit 

elektronik 

Menaxhim 

elektronik 

i bazës së 

të dhënave 

të 

shtresave 

në nevojë 

përmes një 

sistemi 

informacio

ni për 

shërbimet 

sociale 

Menaxhim 

elektronik 

i bazës së 

të dhënave 

të 

shtresave 

në nevojë 

përmes një 

sistemi 

informacio

ni për 

monitorimi

n e 

shërbimit 

të pastrimit 

 

Aksesim 

elektronik 

i 

informacio

nit zyrtar 

dhe 

shërbimev

e vendore 

elektronike

, përmes 

kanaleve 

inovative 

të 

komuniki

mit 

elektronik 

të instaluar 

në të gjithë 

territorin e 

Bashkisë 

Shkodër 

 

Implement

sistemit të 

informaci

onit GIS i 

integruar i 

të dhënave 

vendore 

si: SiZ1N, 

SiTTV, 

baza të 

dhënash 

shtetërore 

RKGJC, 

QKB, etj. 

 

 

Implement

imi i 

sistemit të 

përkthimit 

simultan 

në 

mbledhjet 

dhe 

aktivitetet 

e Këshillit 

të 

Bashkisë 

Shkodër 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacio

nit GIS i 

integruar i 

të dhënave 

vendore si: 

SiZ1N, 

SiTTV, 

baza të 

dhënash 

shtetërore 

RKGJC, 

QKB, etj. 

 

 

 

Implement

imi i 

sistemit të 

përkthimit 

simultan 

në 

mbledhjet 

dhe 

aktivitetet 

e Këshillit 

të 

Bashkisë 

Shkodër 

im i 

sistemit të 

informacio

nit GIS i 

integruar i 

të dhënave 

vendore si: 

SiZ1N, 

SiTTV, 

baza të 

dhënash 

shtetërore 

RKGJC, 

QKB, etj. 

 

 

 

Implement

imi i 

sistemit të 

përkthimit 

simultan 

në 

mbledhjet 

dhe 

aktivitetet 

e Këshillit 

të 

Bashkisë 

Shkodër 

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit 271 271 271 271 

Me kohe te plote  271 271 271 271 

     

 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
272,039 273,363 291,045 

Shpenzimet bruto 209,680 258,521 399,075 272,039 273,363 291,045 

Të ardhurat e programit 1,064 2,203 6,938 - - 0 

Shpenzimet neto 208,616 256,318 392,137 272,039 273,363 291,045 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
212,001 216,341 225,768 

Investimet kapitale 6,190 28,301 43,496 9,683 4,300 11,800 
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Komente 

Programi 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, ceshtjet financiare, fiskale dhe ceshtjet e 

jashtme, ka si burim financimi transferten e  pakushtezuar, te ardhurat dhe donacionet. Ne vitet 2016, 

2017 dhe 2018 fondet perdoren  per funksionet e planifikimit  dhe funksionin e sherbimeve te 

pergjithshme publike. Mbulimi  i shpenzimeve nga donatoret eshte mesatarisht 0.5% . Shpenzimet 

neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat dhe transferta e pakushtezuar, per funksionet e 

siperpermendura. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene pagat dhe sigurimet shoqerore me 

77.9% ne vitin 2019 , 79.1 % ne vitin 2020 dhe 77.6% ne vitin 2021.Ndersa shpenzimet korrente  

zene 18.5 % ne vitin 2019 ,  19.3% ne vitin 2020 dhe 18.4% ne vitin 2021. Shpenzimet kapitale  zene 

3.6% te shpenzimeve totale ne vitin 2019, 1.6 % ne vitin 2020 dhe 4.1 % ne vitin 2021. 
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013: Shërbime të përgjithshme  

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulonplanifikimin territorial, varrezat dhe shërbimin e borxhit, programi përfshin 

shërbime të karakterit të përgjithshëm. 

01310 Planifikimi i 

përgjithshëm dhe 

shërbimet statistikore 

 Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i  planeve 

të përgjithshme vendore;  

 Analizë e kërkesave të planeve të zhvillimit dhe lëshimi i 

lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës etj.  

 Monitorimi i zhvillimit hapësinor 

01320 Shërbime të tjera të 

përgjithshme 
 Regjistrimi i lindjeve, martesave dhe vdekjeve 

 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e varrezave 

 Sigurimi i funeraleve dinjitoze dhe në kohën e duhur  

 

01710 Pagesa për shërbimin e 

borxhit të brendshëm 
 Pagesat e interesave dhe amortizimi i huave etj. 

 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks.3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

           01312 Shërbimet e deleguara Gjendja Civile (paga, 

sigurime dhe shpenzime operative) 

2019 2021 

01321 Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe 

të dëshmorëve Qytet, NjA dhe varrezat e 

dëshmorëve. 

2019 2021 

 

 

Qëllimet Objektivat 

Treguesit 

e rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Shërbim i 

deleguar i 

gjendjes 

civile për 

rregjistrin 

e gj civile 

Shërbime 

të 

deleguara 

të 

mbështetur

a për 

funksionim

in e tyre. 

 

Regjistrimi 

i lindjeve, 

martesave 

dhe 

vdekjeve 

për  

Bashkinë 

qendër dhe 

10 njësi 

Sigurimi i  

një shërbimi  

sa më 

cilësor ndaj 

komunitetit 

për 

funksionet e 

deleguara 

Sigurimi i  

një shërbimi  

sa më 

cilësor ndaj 

komunitetit 

për 

funksionet e 

deleguara 

Sigurimi i  

një shërbimi  

sa më 

cilësor ndaj 

komunitetit 

për 

funksionet e 

deleguara 

Sigurimi i  

një shërbimi  

sa më cilësor 

ndaj 

komunitetit 

për 

funksionet e 

deleguara 
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 Ndërtimin, 

rehabilitim

in dhe 

mirëmbajtj

en e 

varrezave 

publike si 

dhe 

garantimi i 

shërbimit  

të varrimit  

 Shërbim 

cilësor me 

standarteve 

dhe sipas 

normativav

e të 

rregullores 

së 

Mirëmbajtj

es së 

Varrezave. 

Zgjerim i 

territorit të 

Varrezave 

për 

vazhdimësi

në e  këtij 

shërbimi  

Rregullorja 

për 

mirëmbajtj

en dhe 

funksionim

in e 

Varrezave 

Publike. 

 Hartimi i 

një plani të 

integruar 

dhe i 

rregullores 

së 

brendshme  

për 

funksionimi

n e 

varrezave 

publike  

 

Funksionimi 

i aktiviteteve 

të shërbimit 

funeral dhe 

mirëmabtjes 

sipas 

rregullores  

 

Funksionimi 

i aktiviteteve 

të shërbimit 

funeral dhe 

mirëmabtjes 

sipas 

rregullores  

 Funksionimi 

i aktiviteteve 

të shërbimit 

funeral dhe 

mirëmabtjes 

sipas 

rregullores  

 

Mirëmbajtj

a e 

varrezave 

publike 

Qytet. 

Zgjerimi i 

sipërfaqes 

për 

garantimin 

e shërbimit 

funeral.  

 Realizimi i 

prokurimit  

per 

vazhdimin e 

shërbimit të 

Mirëmbajtje

s së 

Varrezave  

edhe pas 

datës  

01.07.2018 , 

me  kontratë 

5 vjeçare me 

vlerë 54 465  

mijë lekë. 

Zgjerim i 

sipërfaqes 

për 

mirëmbatje 

me 14 000 

m2 nga 52 

800 m2 në 

66 800 m2  

 Vazhdim i 

kryerjes së 

shërbimit të 

Mirëmbajtje

s së 

Varrezave 

në 

sipërmarrje 

private.  

 Vazhdim i 

kryerjes së 

shërbimit të 

Mirëmbajtje

s së 

Varrezave 

në 

sipërmarrje 

private. 

Zgjerim i 

parcelave të 

reja të 

varrezave 

me 18 000 

m2 nga 66 

800 m2 në 

84 800 m2  

 Vazhdim i 

kryerjes së 

shërbimit të 

Mirëmbajtjes 

së Varrezave 

në 

sipërmarrje 

private. 

Zgjerim i 

parcelave të 

reja të 

varrezave me 

10 000 m2 

nga 84 800 

m2 në 94 

800 m2  

 

Mirëmbajtj

a e 

varrezave 

publike në 

NJ.A  

 Ofrimi i 

shërbimit 

nga 

punonjësit e 

shërbimeve 

publike 

pranë 

Njësive 

Administrati

ve  

 Ofrimi i 

shërbimit 

nga 

punonjësit e 

shërbimeve 

publike 

pranë 

Njësive 

Administrati

ve  

 Ofrimi i 

shërbimit 

nga 

punonjësit e 

shërbimeve 

publike 

pranë 

Njësive 

Administrati

ve  

 Ofrimi i 

shërbimit 

nga 

punonjësit e 

shërbimeve 

publike 

pranë 

Njësive 

Administrati

ve.   
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit 20 20 20 20 

Me kohe te plote  20 20 20 20 

Koha e pritjes për marrjen e shërbimit tek Gjendja civile 10-15 

min 

10-15 

min 

10-15 

min 

10-15 

min 

Shpenzime për ofrimin e shërbimeve publike Funeralet ne 

000/leke  7,205 9,049 9,049 

9,049 

Numri përfituesve 3,052    

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
24,909 24,909 25,029 

Shpenzimet bruto 23,205 37,662 40,891 24,909 24,909 25,029 

Të ardhurat e programit 15,962 31,183 14,953 14,900 14,900 14,900 

Shpenzimet neto 7,243 6,479 25,938 10,009 10,009 10,129 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
14,900 14,900 14,900 

Investimet kapitale - 175 14,168 - - - 

 

Komente 

Programi 013: Sherbime te pergjithshme, ka si burim financimi kryesisht transferten e kushtezuar . 

Ne vitin 2016 dhe 2018 te ardhurat e programit vijne prej qeverise  per funksionin e deleguar te 

gjendjes civile. Ndersa ne vitin 2017 pervec fondeve per gjendjen civile perfshihen dhe fondet e 

akorduar per shpenzimet e zgjedhjeve qendrore. Mbulimi I shpenzimeve nga tarifat,transfertat me 

destinacion dhe donatoret per vitin 2016 jane 68.8%, vitin 2017 eshte 82.8% vitin 2018 eshte 36.6%, 

vitin 2019  eshte 59.8% , vitin 2020 eshte 59.8% dhe vitin 2021 eshte 59.5%.  Ndersa shpenzimet neto 

jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e 

mirembajtjes se varrezave . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga me rreth 

59.8% ne vitin 2019 - 2020 dhe 59.5% ne vitin 2021.Ndersa shpenzimet operative  zene 40.2 % ne 

vitin 2019 - 2020 dhe 40.5% ne vitin 2021.  
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031: Shërbimet policore 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për 

parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën, 

lirinë dhe pronën e njerëzve. 

03140 Shërbimet e Policisë 

Vendore 
 Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, 

qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike 

brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat 

ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë 

autoriteti tjetër shtetëror;Të realizojë zbatimin efektiv të 

akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve 

të Këshillit Bashkisë 

 Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me 

seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e 

funskioneve të bashkisë 

 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks.3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi I 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

03140 Shërbimet e Policisë Vendore   

03140 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv te Policise Bashkiake në 

funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe 

objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për 

ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. 

2019 2021 

03140 Pajisje me  Uniforma për Policinë Bashkiake 2019 2021 

03140 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për 

funksionimin e policise bashkiake 

2019 2021 

03140 Blerje dokumentacioni  shtypshkrime në funksion të policise 

bashkiake 

2019 2021 

03140 Blerje automjete në funksion të policisë bashkiake 2019 2019 

    

 

 

Qëllime

t 

Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

03140 

Sherbim

et e 

policisë 

vendore  

  

 

O1  

Polici vendore 

e trajnuar dhe 

e kualifikuar 

për kryerjen e 

funksioneve 

dhe 

përgjegjësive. 

 

Mbështetje 

për realizimin 

e funksioneve 

dhe 

përgjegjësive 

për 24  

punonjës të 

Policisë 

bashkiake 

Një 

strukturë 

funksionale 

në 

përmbushje 

të 

kompetenca

ve dhe 

funksionev

Një 

strukturë 

funksionale 

në 

përmbushje 

të 

kompetenca

ve dhe 

funksionev

Një 

strukturë 

funksionale 

në 

përmbushje 

të 

kompetenca

ve dhe 

funksionev

Një 

strukturë 

funksionale 

në 

përmbushje 

të 

kompetenca

ve dhe 

funksionev
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e ligjore të 

policise 

bashkiake 

e ligjore të 

policise 

bashkiake 

e ligjore të 

policise 

bashkiake 

e ligjore të 

policise 

bashkiake 

 O2  

Sigurimi i 

Shërbimeve 

mbështetëse 

për 

mirëfunksioni

min e policise 

Sigurimi me 

uniforma per 

24 punonjesit 

e Policise 

bashkiake 

Rritja e 

imazhit 

përballë 

komunitetit 

për një 

prezantim 

sa më 

dinjitoz, 

përmirësimi 

i 

performanc

ës së 

Policisë së 

Bashkisë në 

funksion të 

zbatimit të 

ligjit në 

shërbim të 

qytetareve 

Rritja e 

imazhit 

përballë 

komunitetit 

për një 

prezantim 

sa më 

dinjitoz, 

përmirësimi 

i 

performanc

ës së 

Policisë së 

Bashkisë në 

funksion të 

zbatimit të 

ligjit në 

shërbim të 

qytetareve 

Rritja e 

imazhit 

përballë 

komunitetit 

për një 

prezantim 

sa më 

dinjitoz, 

përmirësimi 

i 

performanc

ës së 

Policisë së 

Bashkisë në 

funksion të 

zbatimit të 

ligjit në 

shërbim të 

qytetareve 

Rritja e 

imazhit 

përballë 

komunitetit 

për një 

prezantim 

sa më 

dinjitoz, 

përmirësimi 

i 

performanc

ës së 

Policisë së 

Bashkisë në 

funksion të 

zbatimit të 

ligjit në 

shërbim të 

qytetareve 

  Sherbimi I 

mirembajtjes 

,furnizimit 

me karburant 

dhe pagesat e 

taksa vjetore 

per mjetin ne 

dispozicion te 

Policisë 

bashkiake.  

Mjete 

transporti 

në gjendje 

të mirë 

pune ne 

gadishmeri 

me te larte 

për kryerjen 

e detyrave 

dhe 

funksionev

e të 

përditshme 

të policisë 

bashkiake 

sipas 

nevojave 

Mjete 

transporti 

në gjendje 

të mirë 

pune ne 

gadishmeri 

me te larte 

për kryerjen 

e detyrave 

dhe 

funksionev

e të 

përditshme 

të policisë 

bashkiake 

sipas 

nevojave 

Mjete 

transporti 

në gjendje 

të mirë 

pune ne 

gadishmeri 

me te larte 

për kryerjen 

e detyrave 

dhe 

funksionev

e të 

përditshme 

të policisë 

bashkiake 

sipas 

nevojave 

Mjete 

transporti 

në gjendje 

të mirë 

pune ne 

gadishmeri 

me te larte 

për kryerjen 

e detyrave 

dhe 

funksionev

e të 

përditshme 

të policisë 

bashkiake 

sipas 

nevojave 

  Sigurimi I 

dokumentacio

nit per 100 

blloqe 

gjoba,100 

raporte 

sherbimi dhe 

100 blloqe 

akt kontrolli . 

Rritja e 

eficensës 

dhe 

efektivitetit 

në punë 

nëpërmjet 

sigurimit të 

shërbimeve 

bazë siç 

është 

furnizimi 

vazhdueshë

m me  

shtypshkri

me për 

Rritja e 

eficensës 

dhe 

efektivitetit 

në punë 

nëpërmjet 

sigurimit të 

shërbimeve 

bazë siç 

është 

furnizimi 

vazhdueshë

m me  

shtypshkri

me për 

Rritja e 

eficensës 

dhe 

efektivitetit 

në punë 

nëpërmjet 

sigurimit të 

shërbimeve 

bazë siç 

është 

furnizimi 

vazhdueshë

m me  

shtypshkri

me për 

Rritja e 

eficensës 

dhe 

efektivitetit 

në punë 

nëpërmjet 

sigurimit të 

shërbimeve 

bazë siç 

është 

furnizimi 

vazhdueshë

m me  

shtypshkri

me për 
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  1  automjet  

6+1 

 Krijimi i 

kushteve 

me qëllim 

që të 

ushtrohen 

funksionet  

në shërbim 

të  

transportit 

te policisë 

bashkiake 

  

 

Të dhënat e programit
1
 t-1 t t+1 Trendi 

Numri i stafit 24 24 24 24 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
19,588 18,218 18,659 

Shpenzimet bruto 10,830 13,788 18,375 19,588 18,218 18,659 

Të ardhurat e 

programit 
- - - - - 0 

Shpenzimet neto 10,830 13,788 18,375 19,588 18,218 18,659 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
16,493 16,823 17,159 

Investimet kapitale - - - 2,000 - 0 

 

 

Komente 

Programi 031: Sherbime policore, ka si burim financimi transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat . Mbulimi i 

shpenzimeve nga tarifat,transfertat me destinacion dhe donatoret jane 0 per sejcilin vit.  Shpenzimet neto jane 

shpenzime qe mbulohen plotesisht nga transferta e pakushtezuar  dhe te ardhurat per funksionin e sherbimeve te 

policise vendore. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga me rreth 84.2% ne vitin 2019, 

92.3% ne vitin 2020 dhe 92% ne vitin 2021.Shpenzimet operative  zene 5.6 % ne vitin 2019, 7.7% ne vitin  2020 

dhe 8% ne vitin 2021, ndersa shpenzimet kapitale zene 10.2% ne vitin 2019 .  
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032: Shërbime të mbrojtjes ndaj zjarrit 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera 

që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. 

03280 Shërbime të mbrojtjes 

ndaj zjarrit 

 

Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe  problemeve të 

shërbimeve  të mbrojtjes kundër zjarrit; 

Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive ndihmëse 

zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes 

kundër zjarrit të mbajtura nga autoritetet publike;  

Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të 

parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. 

Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore 

 

Projekte të rëndësishme (maks.3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

03280 Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi I 

strukturave vullnetare ne bashkine Shkoder. 

2019 2021 

03280 Perballimi i ndihmave te menjehershme per 

familjet me raste fatkeqesie 

2019 2021 

03280 Rifreskim akteve teknike për MZSH 2019 2021 

 Rimbushtje fikse Zjarri  2019 2021 

03280 Shërbimi i MZSH (paga, sigurime, shpenzime 

operative, kompensime) 

2019 2021 

03280 Automjet Zjarrfikes 2019 2021 

 

Qëllimet 
Objektiva

t 

Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Planifikim, 

menaxhim, 

përballim i 

emergjencave 

civile. 

 

Krijimi i 

strukturave 

per 

planifikimi

n, 

menaxhimi

n dhe 

përballimi

n e 

emergjenc

ave civile. 

Krijimi i 

instrumenta

ve 

menaxhues 

per EC  

Shërbim I 

qëndrueshë

m për 

mbrotjen 

civile në 

cdo pjesë të 

territorit. 

 

Hedhja e të 

dhënave në 

database të 

burimeve 

dhe 

mjeteve.  

Vlersim I 

përfunduar 

I riskut në 

tërritorin e 

Bashkisë.  

Ngritja e 

strukturës 

Shërbim I 

qëndrueshë

m për 

mbrotjen 

civile në 

cdo pjesë të 

territorit. 

Zgjerimi i 

strukturës 

me 

vullnetarëv

e civilë. 

Trainime të 

stafit dhe te 

vullnetarev

e. 

Shërbim I 

qëndrueshë

m për 

mbrotjen 

civile në 

cdo pjesë të 

territorit. 

Zgjerimi i 

strukturës 

me 

vullnetarëv

e civilë. 

Trainime të 

stafit dhe te 

vullnetarev

e. 

Shërbim I 

qëndrueshë

m për 

mbrotjen 

civile në 

cdo pjesë të 

territorit. 

Zgjerimi i 

strukturës 

me 

vullnetarëv

e civilë. 

Trainime të 

stafit dhe te 

vullnetarev

e. 
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së 

vullnetarëv

e civilë. 

Trainime të 

stafit. 

Zbatimi I 

afateve 

kohere per 

dhenien e 

ndihmes se 

menjehersh

me. 

Realizimi 

ne kohe 

sipas 

ligjshmerise 

dhenies se 

ndihmes se 

menjehersh

me. 

Realizimi 

ne kohe 

sipas 

ligjshmerise 

dhenies se 

ndihmes se 

menjehersh

me. 

Realizimi 

ne kohe 

sipas 

ligjshmerise 

dhenies se 

ndihmes se 

menjehersh

me. 

Realizimi 

ne kohe 

sipas 

ligjshmerise 

dhenies se 

ndihmes se 

menjehersh

me. 

Shkalla e 

realizimit te 

masave 

mbrojtese 

me  mjete 

kunder 

zjarrit i 

Bashkise  

dhe 

institucione

ve te 

varesise. 

Kryerja e 

kontrollit 

sistematik 

vjetor per 

certefikimin 

për MZSH I 

objekteve  

të Bashkisë. 

Realizimi I 

projekteve 

per 

mbrojtjen 

kundra 

zjarrit. 

Blerja e 

fiksevë 

automatike 

për objekte 

te tjera. 

Rimbushja 

e 

bombulave 

të fikseve 

automatike 

të zjarrit  

Kryerja e 

kontrollit 

sistematik 

vjetor per 

certefikimin 

për MZSH I 

objekteve  

të Bashkisë. 

Realizimi I 

projekteve 

per 

mbrojtjen 

kundra 

zjarrit. 

Blerja e 

fiksevë 

automatike 

për objekte 

te tjera. 

Rimbushja 

e 

bombulave 

të fikseve 

automatike 

të zjarrit  

Kryerja e 

kontrollit 

sistematik 

vjetor per 

certefikimin 

për MZSH I 

objekteve  

të Bashkisë. 

Realizimi I 

projekteve 

per 

mbrojtjen 

kundra 

zjarrit. 

Blerja e 

fiksevë 

automatike 

për objekte 

te tjera. 

Rimbushja 

e 

bombulave 

të fikseve 

automatike 

të zjarrit  

Kryerja e 

kontrollit 

sistematik 

vjetor per 

certefikimin 

për MZSH I 

objekteve  

të Bashkisë. 

Realizimi I 

projekteve 

per 

mbrojtjen 

kundra 

zjarrit. 

Blerja e 

fiksevë 

automatike 

për objekte 

te tjera. 

Rimbushja 

e 

bombulave 

të fikseve 

automatike 

të zjarrit  

Mbrojtja nga 

Zjarri dhe 

Shpëtimi.(MZ

SH) 

 

Shërbim i 

përmirësua

r i MZSH 

me 

prioritet 

parandalim

in e 

ngjarjeve. 

Rritje e 

gamës së 

shërbimeve 

të MZSH. 

Shërbim më 

i mirë dhe 

më eficient 

i MZSH,  

kapaciteve 

njerzore të 

përmirësuar

a. 

Shërbim më 

i mirë dhe 

më eficient 

i MZSH,  

kapaciteve 

njerzore të 

përmirësuar

a. 

Shërbim më 

i mirë dhe 

më eficient 

i MZSH,  

kapaciteve 

njerzore të 

përmirësuar

a. Zgjerimi 

dhe 

plotesimi i 

strujtures se 

MNZH 

Shërbim më 

i mirë dhe 

më eficient 

i MZSH,  

kapaciteve 

njerzore të 

përmirësuar

a. Zgjerimi 

dhe 

plotesimi i 

strujtures se 

MNZH 
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Të dhënat e programit
2
 t-1 t t+1 Trendi 

Numri i punonjësve të MZSH (profesionistë) 35 36 36 36 

Numri i stacioneve te shpetimit     

Koha mesatare e daljes nga stacioni për rast (në 

sek) 
Ditën 40 sek 40 sek 40 sek 40 sek 

Natën 60 sek 60 sek 60 sek 60 sek 

Të ardhurat e krijuara nga tarifat  1,366 1,925 1944 1963 

Rastet e ndërhyrjeve për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi 713 96   

Raste të parandaluara nëpërmjet inspektimeve 394 112   

Numri i njësive ekonomike të mbështetura në rast 

përmbytjesh 

  

  

ska 

patur  

5 nj.ad 

(Ana e 

Malit, 

Dajc, 

Velipoje, 

Bërdicë, 

Rrethina+ 

Qytet 

 

 

Numri i personave të mbështetura në rast përmbytjesh 

  

  

ska 

patur  

rreth 40 

persona te 

akomoduar 

ne konvikt 

 

 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
46,771 47,758 47,758 

Shpenzimet bruto 31,978 44,287 64,963 46,771 47,758 47,758 

Të ardhurat e programit 32,581 33,789 37,776 36,385 36,404 36,424 

Shpenzimet neto (603) 10,498 27,187 10,386 11,354 11,334 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
35,796 36,512 36,512 

Investimet kapitale - - 11,000 3,000 3,000 3,000 

 

Komente 

Programi 032:Sherbime te mbrotjes nga zjarri, ka si burim financimi te ardhurat dhe transferten specifike . Ne 

vitet 2016, 2017 dhe 2018 fondet e derguara perdoren  per funksionin e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes civile . 

Mbulimi i shpenzimeve nga tarifat,transfertat me destinacion  ne  vitin 2017 jane 76.3% vitin 2018 jane 58.2%, 

vitin 2019  eshte 77.8% , vitin 2020 eshte 76.2% dhe vitin 2021 eshte 76.3%.  Ndersa shpenzimet neto jane 

shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta specifike, per funksionin e siperpermendur. Ne 

vitin 2016 kemi gjendje prej 603 mije leke te cilat jane shpenzuar ne 2017 .Pjesen me te madhe te shpenzimeve e 

zene shpenzimet per paga me rreth 76.5% per vitet  2019 ,2020 dhe 2021.Ndersa shpenzimet operative  zene 17.1 

% ne vitin 2019  dhe 17.3% ne vitin 2020 , 2021. Shpenzimet kapitale  zene mesatarisht 6.3% te shpenzimeve per 

te tre vitet e PBA . 
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041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 

Strukturapërgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon përpjekjen për të forcuar zhvillimin ekonomik vendor dhe punësimin. 

04110 
Çeshtjet e përgjithshme 

ekonomike dhe tregtare 

 Formulimin, dhe zbatimin dhe monitorimine politikave të 

përgjithshme ekonomike dhe tregtare ; 

 Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore si dhe me 

biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel 

rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; 

04130 
Mbështetja për zhvillim 

ekonomik 

 Mbështetje marketing për bizneset vendore; 

 Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e 

përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe 

tregtare dhe për të nxitur punësimin; 

04131 Promovimi i biznesit vendor 

 Promovimi i produkteve vendore. 

  Promovimi i fuqisë së punonjësve të specializuar. 

 Publikimi i materialeve informative për nxitjen e 

investimeve. 

04132 
Mbeshtetja e zhvillimit 

Rajonal 
 Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit 

vendor. 

04160 
Shërbimi i tregjeve, 

akreditimi dhe inspektimi 

 Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore 

ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; 

 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks.3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi I 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

04130 Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjise se zhvillimit të 

Bashkisë Shkodër 

2019 2021 

04130 Krijimi i instrumentit financiar për forcimin e kapaciteteve të 

OSHC-ve nëpërmjet aplikimeve në bazë projekti për ofrimin e 

shërbimeve cilësore në komunitet (ReLOad) 

2019 2020 

04130 Pjesmarrje në programet dhe projektet e financuara nga 

Bashkimi Europian dhe Organizata të tjera ndëkomëtare. 

2019 2021 

04131 Organizimi i një panairi pune dhe bizneseve në Bashkinë 

Shkodër 

2019 2021 

04131 Panairi i produkteve agroperpunuese sipas njësive 

administrative 

2019 2021 

04131 Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit (për 

Njësitë Administrative) 

2019 2021 

04131 Shërbimet e deleguara të QKB 2019 2021 

04131 Ristrukturimi dhe pasurimi i faqes web të Bashkisë 2019 2021 
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04131 Publikim i katalogut te produkteve te territorit te Bashkise 

Shkoder 

2019 2019 

04131 Publikimi i materialeve promocionale per zonat zhvillimore 

(për investime vendase dhe te huaja). 

2019 2020 

04132 Bashkëpunimi me Zonën e permirësimit të bisnesit (BID) në 

rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori 

2019 2021 

04132 Krijimi i Zonave të reja BID në Bashkinë Shkodër 2019 2021 

04132 Nxitja e investimeve në kërkim dhe zhvillim me qellim 

ngritjen e kompanive të reja (Start Up) dhe zhvillimin e SME-

ve ekszistuese. 

2019 2021 

04132 Mbështetja dhe lehtesimi i bizneseve për aplikime në 

programet dhe skema të ndryshme financiare. 

2019 2021 

04160 Ndërtimi i tregut të shitjes me pakicë të prdukteve agro-

ushqimore lokale 

2021 2021 

04160 Mirëmbajtje e tregjeve egzistuese 2019 2021 

04160 Tregu rajonal i peshkut 2020 2020 

04160 Tregu i produkteve bujqesore Velipoje 2019 2019 

 

Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Hartimin e 

planeve 

dhe 

programev

e për 

zhvillimin 

ekonomik 

lokal. 

Mbështetja 

për 

përmiresimi

n e klimës 

për 

zhvillimin e 

biznesit 

nëpërmjet 

ngritjes së 

strukturave 

të 

dedikuara, 

bashkëpuni

mit me 

institucione 

të 

specializuar

a dhe 

aktorët e 

interesuar 

për hartimin 

e strategjive 

dhe planeve 

zhvillimore 

lokale. 

Monitorim dhe 

vleresim i 

proceseve 

strategjike. 

Raporti 

vjetor i 

Procesit të 

Monitorimi

t dhe 

vlerësimit 

të 

strategjisë 

së 

zhvillimit 

të Bashkisë 

Shkodër. 

Raporti 

vjetor i 

Procesit të 

Monitorimi

t dhe 

vlerësimit 

të 

strategjisë 

së 

zhvillimit 

të Bashkisë 

Shkodër. 

Raporti 

vjetor i 

Procesit të 

Monitorimi

t dhe 

vlerësimit 

të 

strategjisë 

së 

zhvillimit 

të Bashkisë 

Shkodër. 

Raporti 

vjetor i 

Procesit të 

Monitorimi

t dhe 

vlerësimit 

të 

strategjisë 

së 

zhvillimit 

të Bashkisë 

Shkodër. 

Hartimi i 

planeve 

strategjike dhe 

studimeve per 

zhvillimin e 

biznesit. 

Një 

strategji 

dhe katër 

studime. 

Nje 

strategji 

dhe katër 

studime. 

Nje 

strategji 

dhe katër 

studime. 

Nje 

strategji 

dhe katër 

studime. 

Numri i 

projekteve të 

aplikuara sipas 

programeve të 

financuara nga 

BE dhe 

Organizata të 

tjera 

ndërkombëtare

Numri i 

projekteve 

14 

Numri i 

projekteve 

16 

Numri i 

projekteve 

18 

Numri i 

projekteve 

20 
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. 

Mbështetja 

për 

zhvillimin 

e biznesit 

të vogël 

nëpërmjet 

veprimtari

ve nxitëse, 

të tilla si 

panaire e 

reklama në 

vende 

publike. 

Promovimi 

i 

produkteve 

vendore dhe 

fuqisë së 

punonjësve 

të 

specializuar 

për tregun 

lokal, 

kombëtar 

dhe 

ndërkombët

ar. 

Numri i 

panaireve të 

organizuara në 

Bashkinë 

Shkodër. 

Janë 

organizuar 

12 panaire 

(dy në qytet 

dhe dhjetë 

në Nj. 

Administrti

ve) 

Janë 

organizuar 

12 panaire 

(dy në qytet 

dhe dhjetë 

në Nj. 

Administrti

ve) 

Janë 

organizuar 

12 panaire 

(dy në qytet 

dhe dhjetë 

në Nj. 

Administrti

ve) 

Janë 

organizuar 

12 panaire 

(dy në qytet 

dhe dhjetë 

në Nj. 

Administrti

ve) 

Nr. i 

shërbimeve të 

ofruara ndaj 

biznesit 

Numri i 

shërbimeve 

4 

Numri i 

shërbimeve 

4 

Numri i 

shërbimeve 

4 

Numri i 

shërbimeve 

4 

Publikim i 

broshurave 

informativ

e, krijimit 

të 

portaleve 

me profil 

ekonomik 

etj. 

Hartimi dhe 

publikimi i 

materialeve 

informative 

dhe 

promociona

le per 

nxitjen e 

investimeve 

vendase dhe 

të huaja. 

Numri i 

materialeve 

informative të 

publikuara/bot

uara për 

zhvillimin 

ekonomik.  

Pesë 

publikime: 

4 botime 

dhe 

informacio

n digjital i 

përditësuar 

në faqen 

web të 

Bashkisë së 

Shkodrës. 

Gjashtë 

publikime: 

5 botime 

dhe 

informacio

n digjital i 

përditësuar 

në faqen 

web të 

Bashkisë së 

Shkodrës. 

Gjashtë 

publikime: 

5 botime 

dhe 

informacio

n digjital i 

përditësuar 

në faqen 

web të 

Bashkisë së 

Shkodrës. 

Gjashtë 

publikime: 

6 botime 

dhe 

informacio

n digjital i 

përditësuar 

në faqen 

web të 

Bashkisë së 

Shkodrës. 

Dhënia e 

granteve 

dhe 

ndihmave 

financiare 

për 

mbështetje

n e 

aktivitetev

e të 

biznesit të 

vogël dhe 

të mesëm, 

sipas 

mënyrës 

së 

përcaktuar 

në 

legjislacio

nin në 

fuqi. 

Nxitja dhe 

mbështetja 

e 

bashkëpuni

mit të 

biznesit 

vendor 

nëpërmjet 

incentivave 

financiare, 

për 

zhvillimin 

dhe 

fuqizimin e 

tyre.  

Numri i 

inisiativave të 

mbeshtetura. 

Mbështeten 

dy 

inisiativa 

për 

zhvillimin e 

zonave të 

përmiresimi

t të 

biznesit, me 

rreth 200 

biznese. 

Mbështeten 

dy 

inisiativa 

për 

zhvillimin e 

zonave të 

përmiresimi

t të 

biznesit, me 

rreth 200 

biznese. 

Mbështeten 

dy 

inisiativa 

për 

zhvillimin e 

zonave të 

permiresimi

t të 

biznesit, me 

rreth 200 

biznese. 

Mbështeten 

dy 

inisiativa 

për 

zhvillimin e 

zonave të 

permiresimi

t të 

biznesit, me 

rreth 200 

biznese. 

Numri i 

bizneseve 

përfituese. 

Mbështetja 

e 

24bisnesev

e në skemat 

e ndryshme 

financiare. 

Mbështetja 

e 25 

bizneseve 

në skemat e 

ndryshme 

financiare. 

Mbështetja 

e 25 

bizneseve 

në skemat e 

ndryshme 

financiare. 

Mbështetja 

e 25 

bizneseve 

në skemat e 

ndryshme 

financiare. 

Ngritja 

dhe 

funksioni

mi i 

P04160.F5.

O1. 

Sistemimi 

dhe ngritja e 

Rehabilitim i 

tregjeve. 

Rehabilitim 

i një tregu 

(Merkato 

Rus). 

Rehabilitim 

i një tregu 

(Merkato 

Rus). 

Rehabilitim 

i një tregu 

(Merkato 

Rus). 

Rehabilitim 

i një tregu 

(Merkato 

Rus). 
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tregjeve 

publike 

dhe i rrjetit 

të tregtisë; 

tregjeve të 

shitjes me 

shumicë 

dhe pakicë 

në territorin 

e Shkodrës. 

Ndërtim i 

tregjeve. 

Ndërtimi i 

pesë 

tregjeve 

(tregje të 

lëvizshme 

dhe 

stacionare). 

Ndërtimi i 

gjashte 

tregjeve 

(tregje të 

lëvizshme 

dhe 

stacionare). 

Ndërtimi i 

gjashte 

tregjeve 

(tregje të 

lëvizshme 

dhe 

stacionare). 

Ndërtimi i 

gjashte 

tregjeve 

(tregje të 

lëvizshme 

dhe 

stacionare). 

Numër i 

vendeve të 

shitjes në 

dispozicion të 

tregtarëve. 

230 vende 

shitjeje në 

dispozicion 

të 

tregtarëve. 

330 vende 

shitjeje në 

dispozicion 

të 

tregtarëve. 

331 vende 

shitjeje në 

dispozicion 

të 

tregtarëve. 

332 vende 

shitjeje në 

dispozicion 

të 

tregtarëve. 

 

 

Të dhënat e programit 2017 2018 2019 Trendi 

Numri i stafit 2 2 2 2 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
9,424 7,916 28,023 

Shpenzimet bruto 3,084 2,333 23,368 9,424 7,916 28,023 

Të ardhurat e programit 1,342 1,333 1,240 1,240 1,240 1240 

Shpenzimet neto 1,742 1,000 22,128 8,184 6,676 26,783 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
1,240 1,240 1,240 

Investimet kapitale - - 14,172 - - 20,000 

 

Komente 

Programi 041: Ceshtje te pergjithshme ekonomike, tregtare dhe te punes, ka si burim financimi 

transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat  e bashkise. Ne vitet 2016, 2017 dhe 2018 fondet e derguara 

perdoren  per funksionin e mbeshtetjes per zhvillim ekonomik.Mbulimi i shpenzimeve nga transfertat 

me destinacion dhe donatoret jane per vitin 2016 jane 43.5%, vitin 2017 jane 57.1% ,vitin 2018 jane 

5.3% meqenese ne kete vit kemi investim ne tregje dhe ul peshen specifike te fondeve te qeverise qe 

akordohen per QKL. Ne  vitin 2019  eshte 13.2% , vitin 2020 eshte 15.7% dhe vitin 2021 eshte 4.4%. 

Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e 

pakushtezuar per funksionin e mbeshtetjes per zhvillim ekonomik . Pjesen me te madhe te 

shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 86.8% ne vitin 2019 , 84.3 % ne vitin 2020 dhe 

24.2% ne vitin 2021.Ndersa pagat dhe sigurimet shoqerore  zene 13.2 % ne vitin 2019 ,  15.7% ne 

vitin 2020 dhe 4.4% ne vitin 2021. Shpenzimet kapitale  zene 71.4% te shpenzimeve totale ne vitin 

2021 meqenese kemi perseri investim ne tregje . 
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042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 

Struktura përgjegjëse  Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP-ve. 

Struktura përgjegjëse  Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave 

 

Vështrim i përgjithshëm i  programit 

Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose 

këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së 

vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e 

proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun. 

04220 Shërbimet bujqësore, 

inspektimi, ushqimi dhe 

mbrojtja e konsumatorëve 

 Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi 

informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të 

përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, 

përmasat dhe pronësinë e parcelave 

 Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm, 

dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 

shërbimet bujqësore  

 Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për 

blegtorinë 

04240 Menaxhimi i ujitjes dhe 

kullimit 

 Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të 

përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke 

përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla  

04260 Menaxhimi i pyjeve dhe 

kullotave 

 Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;  

 Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i 

rezervave pyjore;  

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe 

dhënie e liçencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); 

 Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, 

kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore 

për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit 

dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, 

dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 

shërbimet pyjore; 

 Grante, hua ose or financime për të mbështetur 

veprimtaritë tregtare pyjore  

 Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin e 

kullotjes  

 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të peshkimit 

dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të 

peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim 

i peshkimit në  ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, 

kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe 

liçensave të gjuetisë 
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Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

4220 Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P 2019 2021 

4220 Permiresimi dhe fuqizimi I parkut te mjeteve te D.Sh.B.P 2019 2021 

4220 Nxitja e krijimit te Shoqatave te perdoruesve te ujit ne çdo Nj.A dhe 

trainimi i tyre 

2019 2021 

4220 Studimi i skemave   te ujitjes dhe kullimit ne  5 Nj.A. 2019 2021 

4220 Pastrim kanalesh  kulluese dhe ujitese ne Nj.A. 2019 2021 

4220 Mirembajtje e skemes ujitese 2019 2021 

4220 Zbatimi i projekteve teknike prioritare per  sistemin e ujitjes 

,kullimit dhe mbrojtjes nga erozioni 

2019 2021 

4240 Krijimi i kadastres bujqesore dhe arshives se saj dhe futja ne sistem 

e zonave te parilevuara 

2019 2021 

4240 Database i dedikuar per te dhena te kadastres rurale. 2019 2021 

4240 Mbeshtetja e regjistrimit te pronave me shpenzimet e Bashkise 2019 2021 

4240 Krijimi i informacionit bujqesor 2019 2021 

4240 Sigurimi i mbeshtetjes se fermereve per agroindustrine, treg dhe 

marketing 

2019 2021 

4240 Promovimi dhe krijimi i SHBB ose grupeve prodhuese e tregtuese 2019 2021 

4240 Promovim produktesh bujqesore dhe blegtorale nepermjet 

panaireve 

2019 2021 

4240 Promovim dhe asistence teknike ne hartim projekte, plan biznese 

per perthithje te granteve. 

2019 2021 

4240 Projektimi, ndërtimi i strehëzës dhe trajtimi i qenve të rrugës. 2019 2021 

4260 Mbrojtja e siperfaqeve pyjore /kullosore/sherbimi pyjor 2019 2021 

4260 .Administrimi i sherbimit te pyjeve dhe kullotave ne Bashkine 

Shkoder 

2019 2021 

4260 Mbledhje e informacionit / pergatitje materialesh per realizimin e 

rishikimit/hatimit te Planit te menaxhimit për NJA  Postribe.   ( 

Gjithesej 8500 ha)                            

2019 2021 

4260 Përgatitje e materialeve per Realizimin e  regjistrimit dhe 

inventarizimit te Pyjeve dhe kullotave bashkiake. 

2019 2021 

4260 Hartim i projektit " Rikualifikimi mjedisor/social i guroreve ne 

malin e Traboshit.  

2019 2021 

4260 Ndertim prita malore ne zonat pyjore 2019 2021 

4260 Hartim projekte teknike per Pyllezim  ne siperfaqet pyjore ne 

Rrethina dhe Guri i ZI, Postrribe. ( siperfaqet e djegura) 

2019 2021 

4260 Pastrimi/permiresimi I parcelave pyjore NJA Shale, Shosh  2019 2021 

4260 Sinjalistike pyjore ne zonat pyjore te NJA  . 2019 2021 

4260 Luftimi i semundjeve dhe demtuesve ne pyje/kullota  ne NJA. 2019 2021 

4260 Zbatimi i projektit per ndertimin e leres se ujit kullota ne NJA  2019 2021 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1  Krijimi i 

sistemit te 

Regjistri 

kadastral per te 

gjithe territorin 

e bashkise 

,manual dhe 

elektronik. 
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Administrimi dhe 

mbrojtja e tokave 

bujqesore  e te 

kategorive te 

tjera te resurseve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacionit      

per 

administrimin, 

perdorimin  e 

tokes  

mbeshtetur ne 

teknologji 

bashkekohore. 

Plotesimi i 

dokumentacione

ve perkatese te 

pronesive 

private 

Rregjistri i 

pronave 

bujqesore ne 

gjithe territorin 

sipas zerave 

kadastral. 

 

    

 

Nr.i Nj A dhe 

fshatrave qe do 

te perfundojne 

plotesimin me 

AMTP  dhe 

plotesimin e 

procedurave 

sipas VKM nr 

171. Nr. plan 

rilevime 

 

 

 

 

   210 

 

 

 

 

  230 

 

 

 

 

  250 

 

 

 

 

  270 

Krijimin dhe 

administrimin e 

sistemit vendor të 

informacionit dhe 

këshillimit 

bujqësor dhe 

rural, 

 

.O1   Krijimi i 

databazës së 

informacionit 

bujqesor.  

Krijimi i 

struktures 

keshillimit 

bujqesore 

Rregjistrimi i 

njesive  

bujqesore; 

Krijimi i 

modeleve te 

reja ne 

aplikimin e 

teknologjive . 

    

 

Krijimi dhe 

administrimi i 

skemave vendore 

te granteve per 

zhvillimin rural 

te financuara nga 

buxheti lokal dhe 

/ose me 

bashkefinancim 

nga  te trete 

 

 

       

 

O1     Perthithja 

e granteve  nga 

programet per 

zhvillimin e 

bujqesise dhe te 

zhvillimit rural 

 

Nr. i përfituesve 

(nr. përfitues 

individual, nr. 

Sh.B.B), nr. 

agroperpunes) 

në programet e 

mbështetjes nga 

donatorët për 

promovimin 

dhe 

bashkëpunimin 

në fushën e 

bujqësisë dhe 

zhvillimit rural;   

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Nr i qenve në 

rrugë qe 

perfitojne 

sherbime dhe 

trajtohen.                 

Ekzistenca dhe 

funksionimi i 

një strehëze për 

qent e rrugës. 

    

 

 

 

 

 

 

Fuqizimi i 

strukturave 

menaxhuese ne 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

12 
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Administrimi,shf

rytezimi dhe 

mirembajtja e 

infrastruktures  

se ujitjes dhe 

kullimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1  Permiresimi 

i sistemit te 

ujitjes dhe 

kullimit 

funksion te 

ujitjes dhe 

kullimit te 

tokave 

bujqesore. Nr. 

Sh.P.U. në 

funksion, nr. 

Sh.P.U. 

mbështetur 

funksion

.3 

mbeshtet 

funksion 

3 

mbështe

t 

funksio

n 3 

mbështe

t 

funksion 

3 

mbeshtet 

Nr. km kanale 

ujitës të 

mirëmbajtur 

dhe të 

përmirësuar; 

     

 

     18 

    

 

    20 

 

 

   25 

 

 

    30 

Nr. km kanale 

kullues të 

mirëmbajtur 

dhe të 

përmirësuar; 

 

 

   139.7 

 

 

    175 

 

 

  183 

 

 

  195 

Nr. Ha tokë në 

total në situatë 

të përmirësuar 

përsa i përket 

ujitjes; ( NJA 

Guri I Zi)                                     

Nr. Km,480 Ha 

tokë në total në 

situatë të 

përmirësuar 

përsa i përket 

kullimit (nr. HA 

tokë për çdo 

NJA)     ; Kosto 

mesatare 

mirëmbajtje 

KKII , lekë/ml , 

KKIII lekë/ml. 

Kosto mesatare 

gërmimi 

lekë/m3 , kosto 

mesatare e 

sipërfaqes së 

kulluar 

Lekë/Ha. 

  

 

 

 

 

 

 

Ujitje 

680 Ha 

 

 

 

 

 Kullim 

4282 Ha 

 

 

 

 

 

 

 

 Ujitje 

750 Ha  

 

 

 

 

Kullim 

4420 Ha 

 

 

 

 

 

 

 

Ujitje 

950 Ha 

 

 

 

 

Kullim 

4530 

Ha 

 

 

 

 

 

 

 

Ujitje 

1020 Ha 

 

 

 

 

Kullim 

4640 Ha 
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Administrimi i 

pyjeve dhe 

kullotave 

vendore si dhe 

menaxhimin e 

institucioneve në 

shërbim të këtij 

funksioni, sipas 

mënyrës së 

përcaktuar me 

ligj. 

O1:Sigurimi i 

mbrojtjes për 

qeverisjen e 

qëndrueshme 

dhe kontrollin e 

miradministrimi

t të fondit pyjor 

dhe kullosor 

brenda territorit 

administrativ të 

bashkisë. 

 

43.800 ha pyje 

e kullota 

gjithesej.                

11 teknike te 

cilet ruajne kete  

fond  

pyjor/kullosor  

vendor. 

43.800 

ha 

43.800h

a 

43.800h

a 

43.800 ha 

O2. Hartimi / 

Rishikimi i 

Planeve te 

mbareshtimit 

per  te gjithe 

siperfaqen  e 

fondit pyjor dhe 

kullosor  43.806 

ha. 

 

1 Hartimi i 

Planeve te reja 

per 4 NJA -Pult 

, Postribe, 

Rrethina , 

Berdice  

(21.990 ha)                                                  

2.Rishikim i 3 

Plane 

Mbareshtimi te 

pyjeve/kullotav

e per NJA 

Shale, Shosh 

dhe Guri i Zi .  

(21.816 ha)   

20% ose 

8500ha 

 

 

 

 

18% ose     

8000ha 

31%ose

13903h

a 

12% ose 

2160ha 

O3.Rehabilitimi 

dhe pyllezimi  i 

siperfaqeve 

pyjore/kullosore 

,te degraduara, 

djegura   si edhe 

mbrojtja e tokes 

nga erozioni ( 

Projektim/Invest

im). 

 

1.Projektim/Inv

estim, 

Rehabilitimi 

nga demtimi I 

siperfaqeve 

pyjore .  Gurore 

me siperfaqe 

rreth 10ha ( 

tarabosh). 

2.Projektim/Inv

estim pyllezim i 

siperfaqeve 

pyjore.(550ha) 

3.Projektim/Inv

estim Mbrojtje 

e tokes nga 

erozioni .( 

3500m3)                                  

4.Projektim/Inv

estim pastrim 

/permiresim 

parcela pyjore. 

(1500)                   

5.Projektim/inv

estim luftim i 

semundjeve ne 

pyje  (2060)                

2ha 

 

 

 

 

 

 

550ha 

 

 

 

550m3 

 

10ha 

 

 

 

25ha 

2ha 

 

 

 

 

 

 

450ha 

 

 

 

550m3 

 

10ha 

 

 

 

25ha 

2ha 

 

 

 

 

 

 

65ha 

 

 

 

550m3 

 

10ha 

 

 

 

25ha 

2ha 

 

 

 

 

 

 

45ha 

 

 

 

550m3 

 

10ha 

 

 

 

25ha 
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Investime per 

menaxhim te 

fondit kullosor 

(5300 ha). 

Nd/lera2 

cope 

2 cope 2 cope 2 cope 

 

 

Të dhënat e programit
 
 (Sektori  Kullimi dhe vaditja) t-1 t t+1 Trendi 

Numri  i punonjësve me kohe të plotë 20 20 20   20 

 

Të dhënat e  nenprogramit ( Sek Pyjve) t-1 t t+1 Trendi 

Numri  i punonjësve me kohe të plotë 6 14 14 14 

Numri i punonjësve me kontratë  10 10 10    10 

Totali numri i punonjësve të programit 16 24 24 24 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
65,718 55,250 55,250 

Shpenzimet bruto 18,580 78,180 112,656 65,718 55,250 55,250 

Të ardhurat e programit 14,507 68,392 84,857 36,162 36,164 36166 

Shpenzimet neto 4,073 9,788 27,799 29,556 19,086 19,084 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
22,009 22,038 22,038 

Investimet kapitale 670 49,226 44,463 15,300 4,743 4,743 

 

Komente 

Programi 042: Bujqesia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia, ka si burim financimi kryesisht transferten 

specifike . Ne vitet 2016, 2017 dhe 2018 fondet e derguara perdoren  per funksionin e menaxhimit te 

pyjeve dhe kullotave.Mbulimi i shpenzimeve nga transfertat specifike me destinacion dhe donatoret 

eshte mesatarisht 71.1% . Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga transferta e pakushtezuar 

dhe te ardhura te bashkise per funksionin e siperpermendur.  Pjesen me te madhe te shpenzimeve e 

zene shpenzimet korrente me 43.2% ne vitin 2019, 51.5% ne vitin 2020 dhe 2021. Pagat dhe 

sigurimet shoqerore  zene 33.5 % ne vitin 2019 ,  39.9% ne vitin 2020 dhe 2021. Ndersa shpenzimet 

kapitale  zene 23.3 % ne vitin 2019 ,  8.6% ne vitin 2020 dhe 2021. 
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045: Transporti 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon lëvizshmërinëvendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e 

përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik. 

04520 Rrjeti rrugor  Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e 

sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, 

ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë 

këmbësore dhe korsi biçikletash etj.); 

04530 Studime për rrugët  Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja 

në sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e 

trafikut  

04570 Transporti publik  Kontraktimi i shoqërive private të transportit për 

sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal  

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i shërbimeve të transportit 

publik lokal nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për 

pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve 

etj.) 

 Ndërtim ose funksionim i sistemeve dhe strukturave 

jotregtare të transportit publik lokal  

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, 

orareve etj. të operacioneve të sistemit public lokal të 

transportit  

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 

funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin 

e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal  

 

 

Projekte të rëndësishme (maks.3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

04520 Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në territorin e 

Bashkisë së Shkodrës 

2019 2021 

04520 Sherbime riparimi të akseve të rrugëve 2019 2021 

04520 Blerje baze materiale 2019 2021 

04520 MjeteTransporti 2019 2021 

04520 Rikonstruksion rruga "Lugoçesme" 2019 2019 

04520 Rinkostruksion rrugë Shkodër Qendër 2019 2021 

04520 Shpronësime 2020 2020 

04520 Rikualifikim Urban blloqe banimi "Bulevardi 

Zogu i Pare"(Xhabije) 

2019 2019 

04520 Rikualifikim Urban blloqe banimi"Qemal 

Dracini" (tek Sahati) 

2019 2019 

04520 Rikualifikim Urban blloqe banimi 2019 2021 
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04520 Rikonstruksion Rruga e Shirqit 2019 2019 

04520 Rikonstruksion rruge rurale 2019 2021 

04530 Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender 2019 2021 

04530 Projektim Rikualifikim Urban blloqe Shkoder 

Qender 

2019 2021 

04530 Projektim Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i 

rrugeve ne Njesi Administrative 

2019 2021 

04570 Mobiliteti  2019 2021 

04570 Shërbimi i transportit urban 2019 2021 

 

Qëllim

et 

Objekti

vat 

Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Ndërti

mi, 

rehabili

timi 

dhe 

mirëmb

ajtja e 

rrugëve 

vendore

, 

trotuare

ve dhe 

sheshev

e 

publike 

vendore

; 

 

 

 

Mirëmb

ajtja e 

rrugëve 

dhe 

sheshev

e urbane 

1)  rrugë të 

mirëmbajtur

a në m2;  

 1 )  rrugë  

urbane të 

mirëmbajtura  

200 506 m2       

 1 )  rrugë  

urbane të 

mirëmbajtura  

220 000 m2       

 1 )  rrugë  

urbane të 

mirëmbajtura  

200 506 m2       

 1 )  rrugë  

urbane të 

mirëmbajtura  

200 506 m2       

2) Sheshe te 

mirembajtur

a në m2  

 2) sheshe  të 

mirëmbajtura 

37420 m2    

 2) sheshe  të 

mirëmbajtura 

38 000 m2    

 2) sheshe  të 

mirëmbajtura 

38000 m2    

 2) sheshe  të 

mirëmbajtura 

38000 m2    

3) trotuare 

të 

mirëbajtura 

në m2  

 3) trotuare të 

mirëbajtura; 

27 000 m2  

 3) trotuare të 

mirëbajtura; 

28 000 m2  

 3) trotuare të 

mirëbajtura; 

28 000 m2  

 3) trotuare të 

mirëbajtura; 

28 000 m2  

Mirëmb

ajtja e 

rrugëve 

rurale 

 km rruge te 

mirembvajtu

ra;  Numri i 

Rrugëve ne 

Njësi 

Administrati

ve  

 449.8 km 

rruge te 

mirembvajtur

a;  Numri i 

Rrugëve ne 

Njësi 

Administrativ

e 620  

 449.8 km 

rruge te 

mirembvajtur

a;  Numri i 

Rrugëve ne 

Njësi 

Administrativ

e 621  

 449.8 km 

rruge te 

mirembvajtur

a;  Numri i 

Rrugëve ne 

Njësi 

Administrativ

e 622  

 449.8 km 

rruge te 

mirembvajtur

a;  Numri i 

Rrugëve ne 

Njësi 

Administrativ

e 623  
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Rikonstr

uksion 

rruge 

dhe 

sheshe 

urbane 

Rikonstruksi

on rruge 

urbane 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar

/asfaltuar në 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar në 

m2 

3) 

Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktu

ara në ml 

4) 

Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktu

aranë ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

në m2 

6) Sipërfaqe 

parkim në 

m2 

7) 

Kanalizime 

ujesjellesi 

ne ml 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 

9) Sipërfaqe 

e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmëri

në 

10) Numri i 

banorëve 

përfitues 

Nga 

rikonstruksion

i i rrugëve 

urbane do te 

kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 

12370m2 

-Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 

7030m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 2250ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 2035ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

1395m2 

-Sipërfaqe 

parkim 

200m2 

-Ujesjelles 

945ml 

-55 peme te 

mbjellura 

-12370m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 1920 

Nga 

rikonstruksion

i i rrugëve 

urbane do te 

kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 11470 

m2 

-Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 6120 

m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 1640 ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 1515 ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

1040 m2 

-Sipërfaqe 

parkim 120 

m2 

-Ujesjelles 

820 ml 

-47 peme te 

mbjellura 

-11470 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 1250 

Nga 

rikonstruksion

i i rrugëve 

urbane do te 

kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 12000 

m2 

-Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 7000 

m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 2000ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 2000ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

1295m2 

-Sipërfaqe 

parkim 

180m2 

-Ujesjelles 

875ml 

-47 peme te 

mbjellura 

-12000m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 1840 

Nga 

rikonstruksion

i i rrugëve 

urbane do te 

kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 12640 

m2 

-Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 7120 

m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 2370 ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 2250 ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

1480 m2 

-Sipërfaqe 

parkim 230 

m2 

-Ujesjelles 

1022 ml 

-62 peme te 

mbjellura 

-12640 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 2030 
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Rikonstruksi

on i 

blloqeve te 

banimit 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar

/asfaltuar në 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar në 

m2 

3) 

Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktu

ara në ml 

4) 

Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktu

aranë ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

në m2 

6) Sipërfaqe 

parkim në 

m2 

7) 

Kanalizime 

ujesjellesi 

ne ml 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 

9) Sipërfaqe 

e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmëri

në 

10) Numri i 

banorëve 

përfitues 

Nga 

rikualifikimi 

urban i 

blloqeve te 

banimit dhe 

shesheve do 

te kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 

6400m2 

-Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 

6400m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 895ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 690ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

295m2 

-Sipërfaqe 

parkim 

445m2 

-Ujesjelles 

500ml 

-10 peme te 

mbjellura 

-6400m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 1280 

Nga 

rikualifikimi 

urban i 

blloqeve te 

banimit dhe 

shesheve do 

te kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 4200 

m2 

-Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 4200 

m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 565 ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 480 ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

185 m2 

-Sipërfaqe 

parkim 295 

m2 

-Ujesjelles 

320 ml 

-20 peme te 

mbjellura 

-4200 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 1280 

Nga 

rikualifikimi 

urban i 

blloqeve te 

banimit dhe 

shesheve do 

te kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 4300 

m2 

-Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 4300 

m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 600 ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 510 ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

200 m2 

-Sipërfaqe 

parkim 310 

m2 

-Ujesjelles 

350 ml 

-30 peme te 

mbjellura 

-4300 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 1350 

Nga 

rikualifikimi 

urban i 

blloqeve te 

banimit dhe 

shesheve do 

te kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 4500 

m2 

-Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 4500 

m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 650 ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 570 ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

240 m2 

-Sipërfaqe 

parkim 390 

m2 

-Ujesjelles 

380 ml 

-40 peme te 

mbjellura 

-4500 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 1420 
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Permires

imi i 

rrjetit te 

rrugeve 

rurale 

duke 

siguruar 

lidhjen e 

te gjitha 

qendrav

e te 

banuara 

me 

rrjetin 

rrugor 

urban 

dhe 

kombeta

r. 

Rikonstruksi

on rruge 

rurale 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar

/asfaltuar në 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar në 

m2 

3) 

Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktu

ara në ml 

4) 

Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktu

aranë ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

në m2 

6) Sipërfaqe 

parkim në 

m2 

7) 

Kanalizime 

ujesjellesi 

ne ml 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 

9) Sipërfaqe 

e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmëri

në 

10) Numri i 

banorëve 

përfitues 

Nga 

rikonstruksion

i i rrugëve 

rurale do te 

kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 

39010m2 

-Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 

14600m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 8260ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 2550ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

6850m2 

-Ujesjelles 

700ml 

-Numer peme 

te mbjellura 

800 

-38460m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 2280 

Nga 

rikonstruksion

i i rrugëve 

rurale do te 

kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 20060 

m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 5780 ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 1760 ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

2600 m2 

-Ujesjelles 

300 ml 

-Numer peme 

te mbjellura 

350 

-20060 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 1450 

Nga 

rikonstruksion

i i rrugëve 

rurale do te 

kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 30070 

m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 7400 ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 2030 ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

6850m2 

-Ujesjelles 

600ml 

-Numer peme 

te mbjellura 

700 

-30070 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 2070 

Nga 

rikonstruksion

i i rrugëve 

rurale do te 

kemi: 

-Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 

39010m2 

-Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 8260ml 

-Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 2550ml 

-Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

6850m2 

-Ujesjelles 

700ml 

-Numer peme 

te mbjellura 

800 

-39010 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

-Banorë 

përfitues 2280 
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Planifik

imin, 

adminis

trimin 

dhe 

kontroll

in e 

territori

t sipas 

mënyrë

s së 

përcakt

uar me 

ligj. 

Hartimi 

i 

projekte

ve sipas 

prioritet

eve të 

përcaktu

ara në 

planet e 

investim

eve 

kapitale 

të 

Bashkis

ë 

Shkodër 

Do te kemi 

projektet e 

rikonstruksi

onit te 

rrugeve 

urbane si me 

poshte: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar

/asfaltuar  

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar  m2 

3) 

Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktu

ara  ml 

4) 

Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktu

ara  ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar  

m2 

6) Sipërfaqe 

parkim  m2 

7) Sipërfaqe 

e gjelbëruar 

m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura  

9)   m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmëri

në 

10) Banorë 

përfitues  

Do te kemi 

projektet e 

rikonstruksion

it te rrugeve 

urbane si me 

poshte: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 5465  

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 5465 

m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 470 ml 

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 230 ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

1700 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim 200 

m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar  

m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 20 

9)  5465 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 500 

Do te kemi 

projektet e 

rikonstruksion

it te rrugeve 

urbane si me 

poshte: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 10230 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 

10230 m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 910 ml 

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 450 ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

2500 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim 420 

m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 42 

9)  10230 m2 

e rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 1020 

Do te kemi 

projektet e 

rikonstruksion

it te rrugeve 

urbane si me 

poshte: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 10450 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 

10450 m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 940 ml 

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 470 ml  

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

2620 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim 450 

m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 45 

9)  10450 m2 

e rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 1100 

Do te kemi 

projektet e 

rikonstruksion

it te rrugeve 

urbane si me 

poshte: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 10520 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 

10520 m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 980 ml 

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 510 ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

2730 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim 490 

m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 52 

9)  10520 m2 

e rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 1230 
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Do te kemi 

projektet e 

rikualifikimi

t urban per 

blloqet e 

banimit per: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar

/asfaltuar 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar  m2 

3) 

Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktu

ara  ml 

4) 

Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktu

ara ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar  

m2 

6) Sipërfaqe 

parkim  m2 

7) Sipërfaqe 

e gjelbëruar  

m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura  

9)   m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmëri

në 

10) Banorë 

përfitues  

Do te kemi 

projektet e 

rikualifikimit 

urban per 

blloqet e 

banimit per: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 15000 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 4000 

m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 1000 ml 

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

800 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim 300 

m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar 

3000 m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 70 

9)  8400 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 2000 

Do te kemi 

projektet e 

rikualifikimit 

urban per 

blloqet e 

banimit per: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 16000 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 5000 

m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 900 ml 

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 200 ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

600 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim 350 

m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar 

2500 m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 75 

9)  9000 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 2500 

Do te kemi 

projektet e 

rikualifikimit 

urban per 

blloqet e 

banimit per: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 

17000m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 6000 

m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 920 ml 

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 250 ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

650 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim 370 

m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar 

2800 m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 83 

9) 9500 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 2700 

Do te kemi 

projektet e 

rikualifikimit 

urban per 

blloqet e 

banimit per: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 17200 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar 6250 

m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 940 ml 

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a 270 ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

670 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim 380 

m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar 

3000 m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 80 

9) 9600 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 2800 
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Do te kemi 

projektet e 

rikonstruksi

onit te 

rrugeve 

rurale si me 

poshte: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar

/asfaltuar  

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar  m2 

3) 

Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktu

ara   ml 

4) 

Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktu

ara  ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar  

m2 

6) Sipërfaqe 

parkim  m2 

7) Sipërfaqe 

e gjelbëruar 

m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 

9)   m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmëri

në 

10) Banorë 

përfitues  

Do te kemi 

projektet e 

rikonstruksion

it te rrugeve 

rurale si me 

poshte: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 7720 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar  m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 2360  ml 

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a  ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

820 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim  m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 

9)  7720 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 1350 

Do te kemi 

projektet e 

rikonstruksion

it te rrugeve 

rurale si me 

poshte: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 8350 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 2600 ml  

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

300 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 

9) 8350 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 1500 

Do te kemi 

projektet e 

rikonstruksion

it te rrugeve 

rurale si me 

poshte: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 8350 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 2600 ml  

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

300 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 

9) 8350 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 1500 

Do te kemi 

projektet e 

rikonstruksion

it te rrugeve 

rurale si me 

poshte: 

1) Sipërfaqe 

rruge e 

rikualifikuar/a

sfaltuar 8400 

m2 

2) Sipërfaqe 

rruge e 

ndriçuar m2 

3) Kanalizime 

K.U.B të 

rikonstruktuar

a 2650 ml  

4) Kanalizime 

K.U.Z. të 

rikonstruktuar

a ml 

5) Sipërfaqe 

trotuare të 

rikualifikuar 

350 m2 

6) Sipërfaqe 

parkim m2 

7) Sipërfaqe e 

gjelbëruar m2 

8) Numer 

peme te 

mbjellura 

9) 8400 m2 e 

rikualifikuar 

me 

sinjalistikë e 

plotë për 

lëvizshmërinë 

10) Banorë 

përfitues 1550 
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Lëvizsh

mëria 

dhe 

sinjalist

ika  

  

Përmires

imi i 

lëvizsh

mërise 

urbane 

për një 

siguri 

dhe  

cilësi 

jetese 

më të 

mirë   

 Rritja e 

sigurisë në 

rrugë për 

këmbësoret 

dhe 

pedaluesit 

nëpërmjet: 

1. 

Përmirësimi 

i 

sinjalistikës 

vertikale 

shtimi i 

numrit të 

tabelave  

 Perfundimi i 

projektit te 

studimit te 

planit te 

trafikut. 

Përmirësimi i 

sinjalistikës 

vertikale 

nëpërmjet 

mirëmbajtjes 

dhe shtimit të 

tabela që arrin 

në numrin e 

përgjithshëm 

1 100.   

 

Implementimi

t i projektit te 

studimit te 

planit te 

trafikut. 

Përmirësimi i 

sinjalistikës 

vertikale 

nëpërmjet 

mirëmbajtjes 

dhe shtimit të 

tabela që arrin 

në numrin e 

përgjithshëm 

1 200.   

 Përmirësimi i 

sinjalistikës 

vertikale 

nëpërmjet 

mirëmbajtjes 

dhe shtimit të 

tabela që arrin 

në numrin e 

përgjithshëm 

1 300.   

 Përmirësimi i 

sinjalistikës 

vertikale 

nëpërmjet 

mirëmbajtjes 

dhe shtimit të 

tabela që arrin 

në numrin e 

përgjithshëm 

1 500.   

  

Përmirësimi 

i 

sinjalistikës 

horizontale 

shtimi i 

bumpeve  

 Përmirësimi 

sinjalitikës 

horizontale 

nëpërmjet  

ndërtimit të 

bumpeve nga 

24 në 36 

copë.   

 Përmirësimi 

sinjalitikës 

horizontale 

nëpërmjet  

ndërtimit të 

bumpeve nga 

36 në 45  

copë  

 Përmirësimi 

sinjalitikës 

horizontale 

nëpërmjet  

ndërtimit të 

bumpeve nga 

12 në 24 

copë.  

 Përmirësimi 

sinjalitikës 

horizontale 

nëpërmjet  

ndërtimit të 

bumpeve nga 

24 në 40 copë  

 Vendosja e 

kufizuesve 

të trafikut  

Shtimi i 

sipërfaqes të 

rrugëve të 

vijezuar ne 

qytet dhe 

Nj.A dhe 

realizimi i 

këtij proçesi  

2 herë në vit. 

Reduktimi i 

orarit te 

levizjes se 

mjeteve nga 

10 orë në 12 

orë në 24 orë.  

. Shtimi i 

sipërfaqes të 

rrugëve të 

vijezuar ne 

qytet dhe 

Nj.A dhe 

realizimi i 

këtij proçesi 

në 2 herë në 

vit. Reduktimi 

i orarit te 

levizjes se 

mjeteve nga 

10 orë në 12 

orë në 24 orë. 

 Shtimi i 

sipërfaqes të 

rrugëve të 

vijezuar ne 

qytet dhe 

Nj.A dhe 

realizimi i 

këtij proçesi 

nga 1 në 2 

herë në vit. 

Reduktimi i 

orarit te 

levizjes se 

mjeteve nga 

10 orë në 12 

orë në 24 orë 

nëpërmjet 

vendosjes së 

kufizuesve të 

trafikut 

(pistona)  

. Shtimi i 

sipërfaqes të 

rrugëve të 

vijezuar ne 

qytet dhe 

Nj.A dhe 

realizimi i 

këtij proçesi 

nga 1 në 2 

herë në vit. 

Reduktimi i 

orarit te 

levizjes se 

mjeteve nga 

10 orë në 12 

orë në 24 orë 

nëpërmjet 

vendosjes së 

kufizuesve të 

trafikut 

(pistona)  
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Shërbi

mi i 

Transpo

rtit 

Urban 

Ofrimi i 

një 

shërbimi 

transport

i publik 

cilësor 

në 

shërbim 

të 

qytetarë

ve te 

Bashkis

ë 

Shkodër 

 

Përmirësimi 

dhe zgjerimi 

i shërbimit 

të transportit 

publik urban 

nëpërmjet 

shtimit të 

numrit të 

linjave  

Linja e 

transportit të 

udhëtarëve 

qytetas 

Fermentim-

Bahçallëk me 

50 cikle, me 

frekuencë 15 

min paradite 

dhe 25 min 

pasdite. Linja 

e transportit të 

udhëtareve 

qytetas 

Shkodër-

Zogaj katër 

herë në ditë . 

Realizimi i 

kontratave për 

shtimin e 

linjave nga 2 

në 5. 

(Bahçallëk-

Fermentim-

Bahçallëk 

Qendër–

Shirokë–

Zogaj Kiras-

Stacioni 

Trenit-Kiras 

Shërbimi 

urban në 

unazë dhe 

Sheshi 

Demokracia(s

hatrivani)-

Tregu i 

shumicës) 

Zbatimi i 

kontratave 

sipas 

frekuencave 

nga kushtet e 

kontrates për 

5 linjat  

(Bahçallëk-

Fermentim-

Bahçallëk 

Qendër–

Shirokë–

Zogaj Kiras-

Stacioni 

Trenit-Kiras 

Shërbimi 

urban në 

unazë dhe 

Sheshi 

Demokracia(s

hatrivani)-

Tregu i 

shumicës) 

Zbatimi i 

kontratave 

sipas 

frekuencave 

nga kushtet e 

kontrates për 

5 linjat  

(Bahçallëk-

Fermentim-

Bahçallëk 

Qendër–

Shirokë–

Zogaj Kiras-

Stacioni 

Trenit-Kiras 

Shërbimi 

urban në 

unazë dhe 

Sheshi 

Demokracia(s

hatrivani)-

Tregu i 

shumicës) 

Zbatimi i 

kontratave 

sipas 

frekuencave 

nga kushtet e 

kontrates për 

5 linjat  

(Bahçallëk-

Fermentim-

Bahçallëk 

Qendër–

Shirokë–

Zogaj Kiras-

Stacioni 

Trenit-Kiras 

Shërbimi 

urban në 

unazë dhe 

Sheshi 

Demokracia(s

hatrivani)-

Tregu i 

shumicës) 

 Përmirësimi i 

kushteve të 

akomodimit 

të udhëtarëve 

në stacion dhe 

në mjetin 

urban, 

nëpërmjet 

monitorimit të 

integruar me 

qytetarët. 

Përmirësimi i 

kushteve të 

akomodimit 

të udhëtarëve 

në stacion dhe 

në mjetin 

urban, 

nëpërmjet 

monitorimit të 

integruar me 

qytetarët. 

Përmirësimi i 

kushteve të 

akomodimit 

të udhëtarëve 

në stacion dhe 

në mjetin 

urban, 

nëpërmjet 

monitorimit të 

integruar me 

qytetarët. 

Përmirësimi i 

kushteve të 

akomodimit 

të udhëtarëve 

në stacion dhe 

në mjetin 

urban, 

nëpërmjet 

monitorimit të 

integruar me 

qytetarët. 
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Mbështetja 

e kategorive 

të veçanta 

në nevoje 

për 

mbulimin e 

shpenzimev

e të 

transportit 

publik.  

 Përkrahja e 

kategorive si 

nxënës, 

studentë  dhe 

kategorive të 

veçanta që 

përfitojnë 

sipas 

dispozitave 

ligjore.   

 

Subvensionim

i i biletës së 

transportit 

urban për 

nxënësit , 

mësuesit dhe 

kategorive  të 

veçanta të 

udhëtarëve që 

përfitojnë 

sipas 

dispozitave 

ligjore.   

 

Subvensionim

i i biletës së 

transportit 

urban për 

nxënësit , 

mësuesit dhe 

kategorive  të 

veçanta të 

udhëtarëve që 

përfitojnë 

sipas 

dispozitave 

ligjore.   

 

Subvensionim

i i biletës së 

transportit 

urban për 

nxënësit , 

mësuesit dhe 

kategorive  të 

veçanta të 

udhëtarëve që 

përfitojnë 

sipas 

dispozitave 

ligjore.   

 

  
Të dhënat e programit 

Vitet 

2017 2018 2019 

1 
Shpenzime për rrjetin rrugor (në 000 

Lekë) 

Rurale       17,927        18,214       18,214  

Urbane         3,696       12,369        11,519  

Total       21,623        30,583        29,733  

2 Numri i mjeteve të transportit publik 

Rurale 41 39 43 

Urbane 9 9 21 

Total 50 48 64 

3 Numri i Linjave të transportit publik 

Rurale 11 11 13 

Urbane 2 2 5 

Total 13 13 18 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
223,754 267,267 283,974 

Shpenzimet bruto 65,944 199,493 507,979 223,754 267,267 283,974 

Të ardhurat e programit 83,686 179,961 197,270 143,636 144,888 146,153 

Shpenzimet neto (17,742) 19,532 310,709 80,118 122,379 137,821 

Pagat dhe sigurimet shoqërore 
   

- - 0 

Investimet kapitale 51,623 176,769 467,787 187,245 230,528 247,039 

 

Komente 

Programi 045: Transporti, ka si burim financimi kryesisht  transferta specifike ,te ardhurat nga taksa 

e ndikimit ne infrastructure  . Ne vitin 2016-2021 fondet kryesisht  perdoren per funksionet e rrjetit 

rrugor dhe studimit te rrugeve.Mbulimi i shpenzimeve nga tarifat,transfertat me destinacion dhe 

donatoret per vitin 2017 eshte 90.2% vitin 2018 eshte 38.8%, vitin 2019  eshte 64.2% , vitin 2020 

eshte 54.2% dhe vitin 2021 eshte 51.5%. Ndersa ne vitin 2016 kemi gjendje te shpenzimeve te 

programit qe eshte likuiduar ne vitin 2017.  Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga 

te ardhurat e tjera te bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionet e rrjetit rrugor dhe studimit 
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te rrugeve. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet kapitale me rreth 83.7% ne vitin 

2019 , 86.3 % ne vitin 2020 dhe 87% ne vitin 2021. Shpenzimet korrente  zene 16.3 % ne vitin 2019 ,  

13.7% ne vitin 2020 dhe 13% ne vitin 2021. 

 

047: Industri te tjera 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon zhvillimin e turizmit; veç kësaj, ai mund të përfshijë masat e mbrotjes nga 

përmbytjet dhe përpjekjet për zbukurim (dekorim). 

04740 Projekte zhvillimi  Administrim i çështjeve dhe shërbimeve që kanë të 

bëjnë me ndërtimin, zgjerimin, përmirësimin, 

funksionimin dhe mirëmbajtjen e strukturave për 

kontrollin e përmbytjeve. 

04760 Zhvillimi i turizmit  Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të   turizmit 

vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor. 

 Funksionimi i zyrave turistike vendore etj.; organizim 

i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe 

shpërndarjen e literaurës promovuese e të një natyre 

të ngjashme; 

 Mbledhje dhe botim i statistikave vendore për 

turizmin. 

 Realizimi i përmirësimeve pamore në hapësirat 

urbane të bashkisë, përmes mbjelljes së luleve, 

shkurreve dhe pemëve dekorative, zëvendësimi i 

trotuareve të prishura me material natyrore dhe 

instalimi drita rrugësh të stilit historik etj. 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks.3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi I 

projektit 
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

04760 

Krijimi i faqes web për turizmin e rajonit të Shkodrës, 

hostim, mirembajtje, perditesim dhe sherbime shtese per web 

sitin e turizmit. 

2019 2021 

04760 
Konceptim dhe krijim i nje aplikacioni per smartphone qe 

sherben per informimin dhe orientimin e vizitoreve. 
2019 2021 

04760 

Pergatitja dhe publikimi i guidës turistike të Bashkisë. 

Shkodër.Perditesim dhe ribotim i guides turistike te Bashkise 

Shkoder. 

2019 2021 

04760 
Publikimi i hartës turisitike së territorit të Bashkisë. Ribotim i 

hartave turistike te Bashkise Shkoder. 
2019 2021 

04760 
Prodhimi i materialeve promocionale te tilla si dosje, 

stilolapsa, canta, cakmake etj. 
2019 2021 

04760 Pergatitja dhe publikimi I itinerareve turistike 2020 2021 
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04760 Panairi i artizanatit ne diten nderkombetare te artizanatit. 2019 2021 

04760 Panairi i turizmit te bizneseve turistike. 2019 2021 

04760 
Pjesëmarrje në panaire kombetare dhe ndërkombëtare për 

ofertën turistike të Shkodrës 
2019 2021 

04760 Festa e Liqenit 2019 2021 

04760 Dita e turizmit 2019 2021 

04760 Hapja e sezonit turistik Velipoje 2019 2021 

04760 Feste e Thethit 2019 2021 

04760 Dita e biçikletave 2019 2021 

04760 Triathlon 2019 2021 

04760 Mbeshtetje per Panairin e Ornitologjisë 2019 2021 

04760 Lojra Popullore Fest 2019 2021 

04760 

Vazhdimi I aktivitetit i Zyrës së Informacionit Turistik në 

teritorin administrativ të qytetit Shkodër, Zyrës së 

Informacionit Turistik në  njësinë administrative Velipojë, 

Zyrës së Informacionit Turistik në  Theth. 

2019 2021 

04760 
Ngritja e bordit keshillimor te perhershem me perfaqesues te 

te gjithe aktoreve te interesuar ne zhvilimin e turizmit. 
2019 2021 

04760 

Hartimi i planit te marketingut te produktit turistik te territorit 

te Bashkise Shkoder ne bashkepunim me Universitetin 

Shkodres. 

2019 2019 

04760 
Trajnime të guidave turistike që ushtrojnë aktivitetin në 

territorin e Shkodrës. 
2021 2021 

04760 
Trajnime të punonjësve që ofrojnë shërbime në bizneset 

turistike. 
2019 2019 

04760 
Trajnime të punonjësve që ofrojnë shërbime në bizneset 

turistike. 
2021 2021 

04760 
Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese për ecje në 

Theth 
2020 2020 

04760 Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Tarabosh 2020 2020 

04760 Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder 2019 2019 

04760 

Plotesim i infrastruktures ne sherbim te perdoruesve te rruges 

se Shirokes, permiresim i aksesit ne plazhet publike pergjate 

bregut te liqenit permes ndertimit te shkallareve ose 

permiresimit te shtigjeve per tu ulur nga rruga ne breg. 

2021 2021 

04760 
Blerje aksesor dekori për festat. materiale të ndryshme për 

dekorin, flamuj, etj. 
2019 2021 

04760 Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në Bashkinë e Shkodrës 2019 2021 
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Qellimi Objektivat 

Treguesit e 

rezultatit 

Situata e 

synuar 

2018 

Situata e 

synuar 

2019 

Situata e 

synuar 

2020 

Situata e 

synuar 

2021 

Zhvilli

mi I 

Turizm

it 

Promovimi i 

territorit të 

Bashkisë 

nërpërmjet 

prodhimit 

dhe botimit 

të 

materialeve 

promocional

e dhe 

informative. 

Numri i 

platformave të 

prodhuara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Numri i 

materialeve 

promocionale 

të prodhuara. 

Numri i 

vizitorëve në 

faqen e 

turizmit të 

Bashkisë. 

Numri i 

shkarkimeve të 

aplikacionit 

 Një Web 

site i 

dedikuar për 

turizmin, i 

përditësuar.                                                                              

Një 

aplikacion 

për 

smartphone 

me 

informacion 

turistik.                                                                                     

Guidë 

turistike e 

Bashkisë 

Shkodër  e 

përditësuar.                                                                                                                                 

Tre harta 

turistike për 

destinacione 

të veçanta të 

territorit të 

Bashkisë.                                                                

Një kalendar 

i ngjarjeve 

kulturore i 

përditësuar.  

Website i 

Bashkisë 

vizitohet 

nga  50 000 

vizitorë.                                                                         

Aplikacioni 

për 

smartphone 

me 

informacion 

turistik 

shkarkohet 

25 000 herë.                                                             

Guidë 

turistike e 

Bashkisë 

Shkodër  e 

përditësuar 

dhe e 

rikonceptuar 

në dy gjuhë 

dhe printuar 

në 2 000 

kopje.                                                                                                                                            

Tre harta 

turistike për 

destinacione 

të veçanta të 

territorit të 

Bashkisë, 

gjithsej 2 

400 kopje. 

Kalendar i 

ngjarjeve 

kulturore i 

përditësuar, 

1000 kopje.  

Website i 

Bashkisë 

vizitohet 

nga  60 000 

vizitorë.                                                                         

Aplikacioni 

për 

smartphone 

me 

informacion 

turistik 

shkarkohet 

28 000 herë.                                                             

Guidë 

turistike e 

Bashkisë 

Shkodër  e 

përditësuar 

dhe e 

rikonceptuar 

në dy gjuhë 

dhe printuar 

në 2 500 

kopje.                                                                                                                                            

Tre harta 

turistike për 

destinacione 

të veçanta të 

territorit të 

Bashkisë, 

gjithsej 2 

400 kopje. 

Kalendar i 

ngjarjeve 

kulturore i 

përditësuar, 

1200 kopje.  

Website i 

Bashkisë 

vizitohet 

nga  60 000 

vizitorë.                                                                         

Aplikacioni 

për 

smartphone 

me 

informacion 

turistik 

shkarkohet 

28 000 

herë.                                                             

Guidë 

turistike e 

Bashkisë 

Shkodër  e 

përditësuar 

dhe e 

rikonceptua

r në dy 

gjuhë dhe 

printuar në 

2 500 

kopje.                                                                                                                                            

Tre harta 

turistike për 

destinacion

e të veçanta 

të territorit 

të Bashkisë, 

gjithsej 2 

400 kopje. 

Kalendar i 

ngjarjeve 

kulturore i 

përditësuar, 

1200 kopje.  
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Organizimi 

dhe 

pjesëmarrja 

në panaire 

lokale, 

kombëtare 

dhe 

ndërkombet

are.  

Numri i 

panaireve me 

fokus 

zhvillimin e 

turizmit të 

organizuara. 

Organizimi i 

panairit të 

Artizanatit 

në Ditën 

ndërkombët

are të 

Artizanatit. 

Organizimi 

periodik i  i 

një panairi  

turizmi           

Organizimi I 

panairit të 

Artizanatit 

në Ditën 

ndërkombët

are të 

Artizanatit. 

Organizimi 

periodik i  i 

një panairi  

turizmi           

Organizimi I 

panairit të 

Artizanatit 

në Ditën 

ndërkombët

are të 

Artizanatit  

Organizimi 

periodik i  i 

një panairi  

turizmi           

Organizimi 

I panairit të 

Artizanatit 

në Ditën 

ndërkombët

are të 

Artizanatit 

Numri i 

panaireve 

kombëtare dhe 

ndërkombëtare

. 

Pjesëmarrje 

në dy  

panaire  

ndërkombët

are. 

Pjesëmarrje 

në dy  

panaire 

ndërkombët

are. 

Pjesëmarrje 

në dy  

panaire 

ndërkombët

are.   

Organizimi 

iaktiviteteve 

për 

promovimin 

e ofertave 

dhe 

produkteve 

turistike të 

Bashkisë 

Shkodër. 

Numri i 

aktiviteteve të 

organizuara 

nga Drejtoria e 

Turizmit. 

Numri i 

organizatave 

partnere të 

përfshira. 

Organizimi i 

tetë 

aktiviteteve 

kulturore 

për 

promovimin 

e turizmit 

dhe të 

territorit. 

Organizimi i 

tetë 

aktiviteteve 

kulturore 

për 

promovimin 

e turizmit 

dhe të 

territorit.  

Organizimi i 

tetë 

aktiviteteve 

kulturore 

për 

promovimin 

e turizmit 

dhe të 

territorit. 

Organizimi 

i tetë 

aktiviteteve 

kulturore 

për 

promovimin 

e turizmit 

dhe të 

territorit. 

Forcimimi 

institucional 

nëpërmjet 

ngritjes së 

strukturave 

te dedikuara 

për 

zhvillimin e 

turizmit. 

Numri I 

vizitorëve të 

cilët marrin 

informacion në 

zyrat e 

Informacionit 

Turistik.                                                      

Numri I 

mbledhjeve të 

Bordit 

Këshillimor. 

Gjatë vitit 

kanë marrë 

informacion 

4 500 

vizitorë.                                                                              

Bordi 

Këshillimor 

I zhvillimit 

të Turizmit, 

zhvillon 4 

mbledhje 

gjatë vitit 

Gjatë vitit 

kanë marrë 

informacion 

5 000 

vizitorë.                                                                              

Bordi 

Këshillimor 

I zhvillimit 

të Turizmit, 

zhvillon 5 

mbledhje 

gjatë vitit 

Gjatë vitit 

kanë marrë 

informacion 

5 500 

vizitorë.                                                                              

Bordi 

Këshillimor 

I zhvillimit 

të Turizmit, 

zhvillon 4 

mbledhje 

gjatë vitit 

Gjatë vitit 

kanë marrë 

informacion 

5 500 

vizitorë.                                                                              

Bordi 

Këshillimor 

I zhvillimit 

të Turizmit, 

zhvillon 5 

mbledhje 

gjatë vitit 

Hartim i 

planeve dhe 

studimeve të 

zhvillimit të 

turizmit nga 

bashkëpuni

mi me 

struktura të 

interesuara 

dhe 

universitetin

. 

Numri i 

Planeve/studim

eve  në 

funksion të 

zhvillimit të  

turizmit. 

Një plan 

marketingu 

të territorit       
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Ngritja e 

kapaciteteve 

të bizneseve 

që operojnë 

në fushën e 

turizmit me 

qëllim 

rritjen e 

cilësisë së 

shërbimit 

nga ana e 

tyre. 

Numri  i 

trajnimeve 

tematike.  

Numri i 

bizneseve që 

marrin pjesë,  

numri i  

punonjësve të 

trajnuar. 

Një trainim 

(për guidat 

turistike).          

Numri i  

guidave të 

trajnuar 20.    

Një trajnim 

(me bizneset 

e 

shërbimeve 

turistike). 

Numri i  

bizneseve 

pjesmarrëse 

15. Numri i 

punonjësve 

të trajnuar 

20.     

Përmirësimi 

i 

infrastruktur

ës turistike 

dhe i 

aksesit. 

Numri i 

shtigjeve të 

mirëmbajtura.                           

Numri i 

objekteve të 

interesit në të 

cilët është 

përmirësuar 

aksesi.                                                                     

Numri i 

strukturave të 

ndërtuara që 

favorizojnë 

pasurimin e 

produktit 

turistik.                               

Nummri i 

shërbimeve 

turistike të 

krijuara 

Mirëmbajtje 

e 2 shtigjeve  

dhe e 

sinjalistikës 

përkatëse në 

Theth.                                            

Përmirësim i 

aksesit në 

shpellën e 

Gajtanit.             

Vendosje e 

30 tabelave 

informuese 

dhe 

orientuese 

ne Njësine 

Administrati

ve Shkodër.       

Një shërbim 

turistik i 

krijuar në 

zonën e 

Shirokës 

Vendosje e 

të paktën 30 

tabelave 

informative 

dhe/ose 

orientuese 

për objektet 

e interesit.  

Mirëmbajtje 

e tre 

shtigjeve  

dhe e 

sinjalistikës 

përkatëse në 

Theth.                                                

Konceptimi 

dhe ndërtimi 

i 

infrastruktur

ës përkatëse 

të dy 

shtigjeve në 

malin e 

Taraboshit.    

Rehabilitim

i i të paktën 

2 

shkallarëve 

dhe 2 

plazheve në 

rrugën e 

Shirokës.                           

Përmirësim 

I aksesit së 

shpellës së 

Jubanit.                          

Shtatë 

shtigje të 

shëtitjes me 

biçikleta të 

mirëmbajtur

a. 

 

  Të dhënat e nevojshme / Data baza 

Vitet 

2017 2018 2019 

1 

Hapësira rekreativiteti, sportive dhe argëtim (në 

metra katrorë) 

Sipërfaqja e 

hapësirave të 

gjelbërta / parqe 94 102 105 

2 

Shpenzime për hapësirat rekreative, argëtim dhe 

sport 

Shpenzime për 

parqe, gjelbërim  33,170 36,500 36,530 

3 Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit 21,627 21,509 21,724 

4 Numri i stafit 2 2 2 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 
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Tavani i përgjithshëm i 

programit    
47,267 48,468 52,431 

Shpenzimet bruto 38,544 35,961 66,364 47,267 48,468 52,431 

Të ardhurat e programit 20,442 21,627 22,623 21,724 21,941 22,162 

Shpenzimet neto 18,102 14,334 43,741 25,543 26,527 30,269 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
1,567 1,598 1,630 

Investimet kapitale - 340 9,701 1,550 1,500 4,560 

 

Komente 

Programi 047: Industri te tjera, ka si burim financimi te ardhurat e bashkise . Te ardhurat e 

programit vijne nga tarifat dhe mbulimi i shpenzimeve nga keto te fundit eshte: 53 % per vitin 2016, 

60.1 % per vitin 2017 , 34.1% per vitin 2018, 46% per vitin 2019 , 45.3% per vitin 2020 dhe 42.3% 

per vitin 2021.  Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise per 

funksionin e turizmit dhe rekreacionit . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet 

korrente me rreth 93.4% ne vitin 2019 , 93.6 % ne vitin 2020 dhe 88.2% ne vitin 2021.Ndersa 

shpenzimet per paga dhe sigurime  zene 3.3 % ne vitin 2019 dhe 2020 dhe 3.1% ne vitin 2021. 

Shpenzimet kapitale  zene 3.3 % ne vitin 2019 ,  3.1% ne vitin 2020 dhe 8.7% ne vitin 2021. 
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051: Menaxhimi i mbetjeve 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e rrugëve, 

shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. 

05100 

 

 

 

 

Menaxhimi i mbetjeve  Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose 

mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe 

eliminimit të mbetjeve. 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 

funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin 

e këtyre sistemeve. 

 Fshirje e rrugëve dhe pastrim i parqeve etj. 

 

Projekte të rëndësishme (maks.3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

05100 Shërbimi i pastrimit për gjithë Bashkinë 2019 2021 

05100 Blerje  kazanësh 2019 2021 

 

Qëllime

t 
Objektivat 

Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Mbledhj

a, 

largimi 

dhe 

trajtimi i 

mbetjev

e 

urbane; 

 

 

 

 

 

 

 

Përmiresimi i 

cilësisë së 

shërbimit, 

menaxhimi i 

mbetjeve të 

ngurta duke 

filluar 

ndarjen në 

burim të atyre 

të 

riciklueshme 

nëpërmjet 

ndërgjegjësi

Shtrirja 

gjeografike e 

sherbimit te 

Pastrimit ne 

Bashkine 

Shkoder 

Realizimi i 

sherbimit 

ne kete 

status te 

shtrirjes 

gjeografike 

, por me 

nje 

performanc

e ma te 

mire. 

Realizimi I 

tenderit te 

ri, qe filon 

me 1 Tetor 

2018 me 

sipermarrje 

te re dhe 

shtrirje 80-

85 % 

E gjithë 

Bashkia 

Shkodër, 

me 

sipërmarrje

n private të 

siguruar 

nga tenderi  

i tetorit 

2018 , me 

shtrirje 

gjeografike  

deri ne 90% 

te territorit . 

Duke rritur 

shkallen e 

performanc

es se 

sherbimit, 

te arrijme 

dhe ne 95% 

te mbulimit 

te territorit 

me 

sherbimin e 

pastrimit. 

Duke rritur 

shkallen e 

performanc

es se 

sherbimit, 

te arrijme 

dhe ne 

100% te 

mbulimit te 

territorit me 

sherbimin e 

pastrimit. 
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mit dhe  

edukimit 

mjedisor  që 

bën të 

mundur 

përmiresimin 

e situatës 

mjedisore 

dhe 

reduktimin e 

sasisë së 

mbetjeve që 

depozitohet 

në landfill. 

Shkalla e 

mbulimit me 

sherbimin e  

Pastrimit per 

familjet, 

institucionet 

dhe bizneset. 

Deri ne 

tetor do te 

kemi kete 

status te 

shtrirjes se 

sherbimit, 

moment qe 

mbaron 

kontrata 

ekzistuese. 

Ne tetor 

fillon 

sipermarrja 

e re me 

tregues ne 

rritje per 

shtrirjen. 

Familjet ne 

qytet te 

mbulohen 

me sherbim 

ne masen 

100 % 

ndersa ne 

Nj.A 

mbulimi ne 

masen 85 

%. Bizneset 

synojme te 

arrijme  ne 

nje mbulim 

ne masen92 

%. 

Ne qytet nje 

mbulim te 

plote me 

sherbim si 

te 

familjarve 

ashtu dhe te 

bizneseve. 

Ndersa ne 

Nj.A  

familjet ne 

masen 90% 

ndersa 

bizneset ne 

masen 95%. 

Ne qytet nje 

mbulim te 

plote me 

sherbim si 

te 

familjarve 

ashtu dhe te 

bizneseve. 

Ndersa ne 

Nj.A  

familjet ne 

masen 95% 

ndersa 

bizneset ne 

masen 

100%. 

Frekuenca e 

grumbullimit 

dhe 

transportimit të 

mbetjeve 

urbane ne qytet  

dhe 

Nj.Administrat

ive 

Vazhdimi i 

kesaj 

situate deri 

ne  tetor , 

kohe kur 

mbyllet 

kontrata 

ekzistuese. 

Me  

proceduren 

e re te 

prokurimit 

kemi nje 

rritje  te 

frekuencav

e. 

Ne qytet me 

tenderin e ri 

do te 

arrijme me 

frekuencen 

dy here ne 

dite ne 50 

% te 

territorit. 

Ndersa ne 

Njesite 

administrati

ve  

gradualisht 

do shkoje 

drejt nje 

frekuence 

ne 

periudhen e 

levizjes se 

emigrantev

e ne tre here 

ne jave 

Frekuenca e 

evadimit te 

mbeturinav

e ne qytet 

do te 

realizohet 

dy here ne 

dite ne 70 

% te 

teritorit. Ne  

njesite 

administrati

ve do te jete 

e njejta 

situate 

Frekuenca e 

evadimit te 

mbeturinav

e ne qytet 

do te 

realizohet 

dy here ne 

dite ne 75 

% te 

teritorit. Ne  

njesite 

administrati

ve do te jete 

e njejta 

situate 
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Mbulimi me 

kazane i 

territorit te 

Bashkise 

Shkoder 

Deri ne 

tetor do 

tekemi te 

njejten 

situate te 

mbulimit 

me kazane. 

Do rrisim 

numrin e 

kazaneve 

ne qytet 

per te 

filluar 

ndarjen ne 

burim  te 

mbetjeve 

urbane, 

kazane 

plastike 

nga 1580 

në 1810. 

Do rrisim 

numrin e 

pikave te 

grumbullim

it, pra 

numrin e 

kazaneve , 

kjo sipas 

kerkesave 

per 

proceduren 

e re te 

prokuri mit 

te realizuar 

ne tenderin 

e tetorit 

2018, nga 

1810 në 

2100 

kazana 

Per qytetin 

do kemi 

vetem 

nderrim te 

kazaneve te 

amortizuar. 

pra ka te 

njejten 

situate 

mbulimi me 

kazane 

ndersa per 

njesite 

administrati

ve shkalla e 

mbulimit 

ma kazane 

do shkoje 

ne 90 % te 

territorit 

Per qytetin 

do kemi 

vetem 

nderrim te 

kazaneve te 

amortizuar. 

pra ka te 

njejten 

situate 

mbulimi me 

kazane 

ndersa per 

njesite 

administrati

ve shkalla e 

mbulimit 

ma kazane 

do shkoje 

ne 96 % te 

territorit 

Sasia e 

mbetjeve 

urbane te 

grumbulluara 

dhe te 

transportuara 

ne Landfill, 

Sasia e 

mbetjeve 

të 

grumbullua

ra në të 

gjitha Nj.A 

e Bashkisë 

Shkodër 

dhe të 

transportua

ra në 

landfill  do 

të jetë 

mesatarisht 

4500 

ton/muaj e 

cila 

depozitohe

t e gjitha 

në 

landfillin 

Bushat. 

Sasia e 

mbetjeve të 

grumbullua

ra në të 

gjitha  Nj.A 

e Bashkisë 

Shkodër 

dhe të 

transportuar

a në 

landfillin 

Bushat  do 

të jetë 4200  

ton ne 

muaj. 

Sasia e 

mbetjeve të 

grumbullua

ra në të 

gjitha  Nj.A 

e Bashkisë 

Shkodër 

dhe të 

transportuar

a në landfill 

do të jetë 

3900  ton 

ne muaj 

Sasia e 

mbetjeve të 

grumbullua

ra në të 

gjitha  Nj.A 

e Bashkisë 

Shkodër 

dhe të 

transportuar

a në landfill 

do të jetë 

3500  ton 

ne muaj 
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Shkalla e 

reduktimit te 

mbetjeve 

urbane nga 

ndarja ne 

burim 

Do te 

pilotojme 

ne qender 

te qytetit 

ndarjen ne 

burim me 

kazanet e ri 

plastike. 

Sasia e 

mbetjeve 

ngurta të 

grumbullua

ra nga 

ndarja në 

burim për 

riciklim në 

masën 1%, 

te sasise se 

grumbullua

r 

Sasia e 

mbetjeve 

ngurta të 

grumbullua

ra nga 

ndarja në 

burim për 

riciklim në 

masën 5%, 

te sasise se 

grumbullua

r. 

Sasia e 

mbetjeve 

ngurta të 

grumbullua

ra nga 

ndarja në 

burim për 

riciklim në 

masën 7%, 

te sasise se 

grumbullua

r. 

 Monitorimi 

dhe  

Ndërgjegjësimi 

Sistemi i 

monitorimi

t është 

shtrirë në 

të gjithë 

Bashkinë 

Shkodër 

dhe Nj.A 

Shtrirja e 

fushatës 

sensibilizue

se dhe 

edukuese 

në të gjithë 

Bashkinë. 

Vazhdimin  

e fushatës 

sensibilizue

se dhe 

edukuese 

në të gjithë 

Bashkinë. 

Vazhdimin  

e fushatës 

sensibilizue

se dhe 

edukuese 

në të gjithë 

Bashkinë. 

           
47,692  

           73,301  

       

74,034  

                
538  

                400  

             

404  

           
84,808  

           93,178  

       

94,110  

 

1 

Të dhënat e programit 
Vitet 

2017 2018 2019 

Shpenzime për 

menaxhimin e mbetjeve 

urbane (në mijë lekë 

Grumbullim & ndarje 

në burim 
87,798 95,700 125,000 

Transport 19,800 22,300 25,000 

Trajtim 41,000 42,000 45,000 

Total 148,598 160,000 195,000 

2 
Të ardhurat nga tarifa e 

shërbimit(në mijë lekë) 

Familjet 47,692 73,301 74,034 

Bizneset 84,808 93,178 94,110 

Institucionet publike 538 400 404 

Total 133,038 166,879 168,548 

3 
Mbetje urbane të 

menaxhuara 

Metra katrore rruge, 

trotuare dhe parqe të 

pastruara m2 

100,000,000 120,000,000 140,000,000 

Mbetje urbane ton 39,461 40,000 41,000 

4 
Popullata e mbuluar me 

shërbim 

Zona urbane 88% 90 % 94 % 

Zona rurale 66% 70 % 75% 
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Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
200,000 202,000 209,484 

Shpenzimet bruto 147,606 132,574 245,136 200,000 202,000 209,484 

Të ardhurat e programit 123,412 133,038 166,893 168,548 170,233 171,936 

Shpenzimet neto 24,194 (464) 78,243 31,452 31,767 37,548 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
- - 0 

Investimet kapitale 16,692 944 11,765 5,000 7,000 12,144 

 

Komente 

Programi 051: Menaxhimi i mbetjeve, kryesisht ka si burim financimi tarifen qe mblidhet nga 

sherbimi I pastrimit . Mbulimi i shpenzimeve nga keto burime eshte per vitin 2016 jane 83.6%, ndersa 

ne  vitin 2017  kemi 464 mije leke te trasheguar per likuidim ne vitin pasardhes, per vitin 2018 jane 

68.1% dhe per vitin 2019 dhe 2020  eshte 84.3% , ndersa per  vitin 2021 eshte 82.1%. Shpenzimet 

neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e tjera  bashkise dhe transferta e pakushtezuar per 

funksionin e menaxhimit te mbetjeve . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet 

korrente me rreth 97.5% ne vitin 2019 , 96.5 % ne vitin 2020 dhe 94.2% ne vitin 2021.Ndersa 

shpenzimet kapitale  zene 2.5 % ne vitin 2019 ,  3.5% ne vitin 2020 dhe 5.8% ne vitin 2021. 
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052: Menaxhimi i ujërave të zeza 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe trajtimin e ujërave të zeza. Ai përfshin 

menaxhimin dhe ndërtimin e sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të 

larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur). 

05200 Menaxhimi i ujrave të zeza  Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në 

funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve 

dhe të trajtimit  të ujërave të zeza 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 

funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin 

e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të 

zeza 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi i projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

05200 Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza 2019 2021 

05200  Transferim për mbulimin e kostove operativedhe 

mirëmbajtjes (O&M) së rrjetit KUB 

2019 2021 

 

 

Qëllimet 
Objektiva

t 

Treguesit 

e rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Mbledhje

n, 

largimin 

dhe 

trajtimin 

e ujërave 

të ndotura 

 

Përmirësi

mi i 

sistemit të 

kanalizimi

t të ujrave 

të zeza në 

të gjithë 

zonat 

urbane te 

Nj.A të 

Bashkisë 

Numri i 

abonentëve 

të lidhur 

me rrjetin 

KUZ dhe 

funksionim

i normal i 

sistemit               

Përmirësimi i 

funksionimit 

normal të 

sistemit të 

ujrave të 

përdorura për 

qytetin dhe 

njësitë 

administrativ

e që kanë 

rrjete 

kanalizimesh

. Rritja e 

lidhjeve të 

popullsisë 

urbane dhe 

rurale me 

rrjetet e 

grumbullimit 

të ujërave të 

zeza       

Përmirësimi i 

funksionimit 

normal të 

sistemit të 

ujrave të 

përdorura për 

qytetin dhe 

njësitë 

administrativ

e që kanë 

rrjete 

kanalizimesh

. Rritja e 

lidhjeve të 

popullsisë 

urbane dhe 

rurale me 

rrjetet e 

grumbullimit 

të ujërave të 

zeza       

Përmirësimi i 

funksionimit 

normal të 

sistemit të 

ujrave të 

përdorura për 

qytetin dhe 

njësitë 

administrativ

e që kanë 

rrjete 

kanalizimesh

. Rritja e 

lidhjeve të 

popullsisë 

urbane dhe 

rurale me 

rrjetet e 

grumbullimit 

të ujërave të 

zeza       

Përmirësimi i 

funksionimit 

normal të 

sistemit të 

ujrave të 

përdorura për 

qytetin dhe 

njësitë 

administrativ

e që kanë 

rrjete 

kanalizimesh

. Rritja e 

lidhjeve të 

popullsisë 

urbane dhe 

rurale me 

rrjetet e 

grumbullimit 

të ujërave të 

zeza       
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Trajtimi i 

ujrave të 

ndotura 

Operimi dhe 

Mirëmbajtja 

e 

vazhdueshme 

e impianteve 

të trajtimit të 

ujrave të 

ndotura në 

Shirokë dhe 

Zogaj. 

Vlerësimi i 

nevojave për 

impiantin e 

trajtimit të 

ujrave të 

ndotura për 

qytetin e 

Shkodrës dhe 

impianteve të 

ndërmjetme 

në fshatrat 

përreth. 

Operimi dhe 

Mirëmbajtja 

e 

vazhdueshme 

e impianteve 

të trajtimit të 

ujrave të 

ndotura në 

Shirokë dhe 

Zogaj. 

Lobimi për 

sigurimin e 

fondeve për 

projektimin e 

impiantit të 

trajtimit të 

ujrave të 

ndotura për 

qytetin e 

Shkodrës dhe 

impianteve të 

ndërmjetme 

në fshatrat 

përreth. 

Operimi dhe 

Mirëmbajtja 

e 

vazhdueshme 

e impianteve 

të trajtimit të 

ujrave të 

ndotura në 

Shirokë dhe 

Zogaj. 

Lobimi për 

sigurimin e 

fondeve për 

projektimin e 

impiantit të 

trajtimit të 

ujrave të 

ndotura për 

qytetin e 

Shkodrës dhe 

impianteve të 

ndërmjetme 

në fshatrat 

përreth. 

Operimi dhe 

Mirëmbajtja 

e 

vazhdueshme 

e impianteve 

të trajtimit të 

ujrave të 

ndotura në 

Shirokë dhe 

Zogaj. 

Lobimi për 

sigurimin e 

fondeve për 

projektimin e 

impiantit të 

trajtimit të 

ujrave të 

ndotura për 

qytetin e 

Shkodrës dhe 

impianteve të 

ndërmjetme 

në fshatrat 

përreth. 
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Mbledhje

n dhe 

largimin 

e ujërave 

të shiut 

dhe 

mbrojtjen 

nga 

përmbytje

t në zonat 

e 

banuara; 

 

Përmirësi

mi i 

sistemit të 

kanalizimi

t të ujrave 

të shiut në 

të gjithe 

zonat 

urbane të 

Nj.A të 

bashkisë.  

Sistemi i 

kanalizime

ve të ujrave 

të bardha  

Ofrimi i 

shërbimit të 

qëndrueshëm 

dhe 

funksional 

brenda 

standarteve 

nëpërmjet 

mirëmbajtjes 

së rrjetit të 

kanalizimit të 

ujrave të 

bardha duke 

synuar 

eleminimin e 

problematika

ve të 

përmbytjeve 

të zonave të 

veçanta. 

Mirëmbatje e 

vazhdueshme 

të kanaleve të 

ujrave të 

bardha duke 

ndërhyrë në 

pastrimin e 

tyre.Përdori

mi me 

efiçencë i 

subvencionev

e për 

kanalizimin e 

ujrave të 

bardha 

Ofrimi i 

shërbimit të 

qëndrueshëm 

dhe 

funksional 

brenda 

standarteve 

nëpërmjet 

mirëmbajtjes 

së rrjetit të 

kanalizimit të 

ujrave të 

bardha duke 

synuar 

eleminimin e 

problematika

ve të 

përmbytjeve 

të zonave të 

veçanta. 

Mirëmbatje e 

vazhdueshme 

të kanaleve të 

ujrave të 

bardha duke 

ndërhyrë në 

pastrimin e 

tyre. 

Përdorimi me 

efiçencë i 

subvencionev

e për 

kanalizimin e 

ujrave të 

bardha 

Ofrimi i 

shërbimit të 

qëndrueshëm 

dhe 

funksional 

brenda 

standarteve 

nëpërmjet 

mirëmbajtjes 

së rrjetit të 

kanalizimit të 

ujrave të 

bardha duke 

synuar 

eleminimin e 

problematika

ve të 

përmbytjeve 

të zonave të 

veçanta. 

Mirëmbatje e 

vazhdueshme 

të kanaleve të 

ujrave të 

bardha duke 

ndërhyrë në 

pastrimin e 

tyre. 

Përdorimi me 

efiçencë i 

subvencionev

e për 

kanalizimin e 

ujrave të 

bardha 

Ofrimi i 

shërbimit të 

qëndrueshëm 

dhe 

funksional 

brenda 

standarteve 

nëpërmjet 

mirëmbajtjes 

së rrjetit të 

kanalizimit të 

ujrave të 

bardha duke 

synuar 

eleminimin e 

problematika

ve të 

përmbytjeve 

të zonave të 

veçanta. 

Mirëmbatje e 

vazhdueshme 

të kanaleve të 

ujrave të 

bardha duke 

ndërhyrë në 

pastrimin e 

tyre. 

Përdorimi me 

efiçencë i 

subvencionev

e për 

kanalizimin e 

ujrave të 

bardha 

 

 

 
Të dhënat e programit 

Vitet 

2017 2018 2019 

1 

Shpenzime për 

menaxhimin e 

kanalizimeve (në mijë 

lekë) 

Shkarkimi në sistem i ujërave 55,736 69,428 72,714 

Trajtimi ujërave 12,653 15,428 15,159 

Total 68,390 84,856 88,873 

2 
Të ardhurat nga tarifa e 

shërbimit(në mijë lekë) 

Familjet 39,010 44,654 54,569 

Bizneset 5,809 4,990 5,091 

Institucionet publike 6,931 7,363 8,016 

Total 51,750 57,006 67,676 
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3 
Sasia e ujërave të zeza të 

trajtuara 

Ujëra të zeza të shkarkuara 

në sistemin e kanalizimeve 

(në metra kub) 

3,238 3,595 3,253 

Ujëra të zeza të trajtuara (në 

metra kub) në impiante 
182 328 450 

4 
Popullata e mbuluar me 

shërbim (banore) 

Zona urbane 81,425 90,340 91,744 

Zona rurale 1,620 3,200 5,200 

total 83,045 93,540 96,944 

 
Numri I Stafit 

 
71 71 71 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
15,000 15,000 15,000 

Shpenzimet bruto 20,965 7,911 19,688 15,000 15,000 15,000 

Të ardhurat e programit 20,059 2,910 - - - 0 

Shpenzimet neto 906 5,001 19,688 15,000 15,000 15,000 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
- - 0 

Investimet kapitale 20,965 2,911 15,012 - - 0 

 

 

Komente 

Programi 052: Menaxhimi i ujerave te zeza, ka si burim financimi kryesisht transferten e 

pakushtezuar dhe te te ardhurat e tjera te bashkise . Ne vitet 2016, 2017 te ardhurat e programit vijne 

si transferte te kushtezuar  per funksionin e menaxhimit te ujerave te zeza. Mbulimi i shpenzimeve 

nga tarifat,transfertat me destinacion dhe donatoret per vitin 2016 eshte 95.7%, per vitin 2017 eshte 

36.8% ,ndersa per vitet 2018,2019 ,2020 dhe 2021 kemi si burim financimi te ardhurat e tjeara te 

bashkise dhe transferta e pakushtezuar. Per vitet 2019,2020 dhe 2021,te gjitha shpenzimet jane ne 

trajten e  shpenzimeve korrente( transferime) . 
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053: Reduktimi i ndotjes. 

Struktura përgjegjëse  Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon veprimtari që lidhen me mbrojtjen e ajrit dhe klimës, mbrojtjen e tokës dhe 

burimeve të nëndheshshme, mbrojtjen nga zhurma etj. 

05620 Programet e mbrojtjes së 

mjedisit 
 Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose 

mbështetje e veprimtarive që lidhen me zvogëlimin dhe 

kontrollin e ndotjes 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë 

që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes 

 Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e 

sistemeve të monitorimit të ndotjes     

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

053 Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet hartimit të planit të veprimit të 

zhurmave ne mjedis.    

2019 2021 

053 Ndërtimi i kadastrës ujore në Bashkinë Shkodër 2019 2021 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

 

Zbatimin e 

dispozitave 

ligjore  nepermjet 

strategjive, 

programeve dhe 

projekteve te 

cilat synojne 

permiresimin e 

vazhdueshme te 

mjedisit dhe te 

perbersve te tij.   

 O1. Mbrojtja e 

mjedisit 

nëpërmjet 

hartimit të planit 

të veprimit të 

zhurmave 

Hartimi i planit 

te Veprimit 

.Krijimi 

i Hartes 

se 

zhurmav

e si edhe 

shpalljen 

e zonave 

te qeta. 

Qyteti 

Shkoder/ 

NJA 

velipoje.                                         

2.Eviden

timi i 

subjekte

ve qe 

gjeneroj

ne 

zhurme. 

Hartimi 

i Planit 

te 

veprimit 

mbi 

zhurmat 

ne  

Bashkis

ë 

Shkodër 

Azhorni

mi/zbati

mi i 

Planit te 

veprimi

t te 

zhurma

ve 

Azhornim

i/zbatimi i 

Planit te 

veprimit 

te 

zhurmave 

Mbrojtjen dhe 

permiresimin e 

mjedisit ujor, te 

ujerave 

siperfaqesore, 

lumenjve dhe 

liqenit, ujrave 

netokesore etj. 

nepermjet 

O1.Ndërtimi i 

kadastrës ujore 

në Bashkinë 

Shkodër 

Hartimi i 

Kadastres Ujore 

1.Percak

timi i 

burimev

e ujore.            

2.Indenti

fikimi i 

subjekte

ve 

ndotëse 

Indentifi

kimi i 

subjekte

ve 

ndotëse 

dhe 

shrytëzu

ese të 

burimev

Indentif

ikimi i 

subjekte

ve 

ndotëse 

dhe 

shrytëz

uese të 

burimev

Azhornim

i i 

kadastres 

ujore ne 

territorin 

e 

Bashkise 

Shkoder 
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shfrytezimit 

racional te 

burimeve ujore, 

shperndarjen e 

drejte te tyre 

sipas qellimeve 

te perdorimit si 

edhe mbrojtjen e 

tyre nga ndotja 

dhe 

shrytëzu

ese të 

burimev

e ujore 

në 

njësitë 

administ

rative 

Gur i Zi, 

Ana e 

Malit 

dhe 

Berdicë 

e ujore 

në 

njësitë 

administ

rative 

Pult, 

Shosh 

dhe 

Shalë 

e ujore 

në 

njësitë 

adminis

trative 

Dajç 

dhe 

Postribë 

 

 

Komente 

Ky eshte funksion qe nuk ka efekt financiar . 
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056: Mbrojtja e Mjedisit 

Struktura përgjegjëse  Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave 

 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon veprimtaritë dhe politikat tërësore për mbrojtjen mjedisore. 

05630 Ndërgjegjësimi mjedisor  Promovim i mbrojtjes mjedisore 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm 

dhe statistikave për ndotjen dhe mbrojtjen mjedisore 

05640 Administrimi i resurseve 

ujore 
 Identifikimi, kontrolli dhe menaxhimi I burimeve ujore 

Brenda territorit të njësisë vendore 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Fillon Mbaron 

05630 Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit te Përgjithshëm Vendor, 

Bashkia Shkodër. 

2019 2021 

05630 Realizimi i Investimit per Implementimin e eficiences se energjise 

ne nje objekt publik. 

2019 2021 

05630 Realizimi i 4 takimeve informuese me publikun ne kuader te VNM 2019 2021 

05630 Takim secibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Dita 

botërore e mjedisit    22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet i 

paster ,11 Dhjetor - Dita ndërkombëtare e maleve - Pyllëzimi 

2019 2021 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

 

Zbatimin e 

dispozitave 

ligjore  nepermjet 

strategjive, 

programeve dhe 

projekteve te 

cilat synojne 

permiresimin e 

vazhdueshme te 

mjedisit dhe te 

perbersve te tij.   

 

O1.Zbatimi i 

masave të 

propozuara të 

VSM-ve,PPV 

Bashkia 

Shkodër, si dhe 

VNM-ve për 

projektet e 

propozuara 

masa të 

propozuara 

18 5 5 5 

O2.Promovimi i 

i energjisë zero 

në objektet 

publike. 

materiale te 

pergatitura dhe 

paraqitura 

1 1 1 1 

Ndergjegjesimi i 

banoreve 

nepermjet 

promovimit te 

politikave 

edukuese  per 

ruajtjen dhe 

mbrojtjen e 

mjedisit. 

O1.Forcimi i 

pjesemarrjes 

publike ne 

takimet per 

Vleresimet e 

Ndikimit ne 

Mjedis dhe 

aktivitetet ne 

mbrojtje te tij 

Nr i takimeve 4 4 4 4 
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O2.Bashkëpuni

mi me 

institucionet e 

arsimit 

parauniversitar 

mbi promovimin 

e  zhvillimit e 

qëndrueshëm të 

mjedisit në 

Bashkinë 

Shkodër 

Nr i takimeve 4 4 4 4 

 

Komente 

Ky eshte funksion qe nuk ka efekt financiar . 
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062: Zhvillimi I komunitetit 

Strukturapërgjegjëse 

Vështrimipërgjithshëmiprogramit 

Programimbulonveprimtaripërzhvillimindhepërmirësimin e kontekstittëjetesës. 

0621

0 

Programetezhvillimit  Administrimiçështjevedheshërbimevepërzhvillimin e komunitetit 

 Formulimiiplanevetëzonimitdheirregullavetëndërtimit 

 Planifikimiikommunitetevetëreajoseikomunitetevetërehabilituara 

 Formulim, administrim, 

bashkërendimdhemonitorimipolitikavetëpërgjithshme, planeve, 

programevedhebuxheteveqëlidhen me shërbimetpërkomunitetin 

 Përgatitja e skemavepërfinancimin e zhvillimevetëplanifikuara 

0626

0 

Shërbimetpublikevendo

re 
 Planifikimipërmirësimitdhezhvillimin e 

strukturavetëtillasishërbimetpërpublikun, shëndeti, arsimi, 

kultura, rekreacionietj. përkomunitetet 

 Prodhimdhepërhapje e informacionitpublik, 

dokumentacionitteknikdhestatistikavepërçështjetdheshërbimetpër

zhvillimin e komunitetit 

 

Projektetërëndësishme (maks. 3; burimiiinformacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodiiprojektit Titullidhepërshkrimishkurtëriprojektit Fillon Mbaron 

06210 Përgatitja e PDV përzonat e parashikuaranë PPV. 2019 2021 

06260 Shpenzimepërpagat, sigurimeshoqëroredheshpenzime 

operative përpunonjësit e ShërbimevePublike 

2019 2021 

 

Qëllime

t 
Objektivat 

Tregu

esit e 

rezult

atit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Planifiki

min, 

administ

rimindh

ekontrol

lin e 

territorit

sipasmë

nyrëssë

përcaktu

ar me 

ligj 

Hartimi, 

mbështetjadhem

onitorimiiproces

eveplanifikuesen

ëBashkinëShkod

ër, me 

qëllimsigurimin 

e 

kornizëssëpërgjit

hshmetëzhvillim

ittëterritoritdhepr

omovimittetij. 

Përgat

itja e 

PDV 

përzo

nat e 

parash

ikuara

në 

PPV. 

Imple

menti

miisak

tëipla

nit. 

Përgatitja e 4 

PDV 

përzonat e 

parashikuara

në PPV. 

Implementim

iisaktëiplanit. 

Përgatitja e 4 

PDV 

përzonat e 

parashikuara

në PPV. 

Implementim

iisaktëiplanit. 

Përgatitja e 4 

PDV 

përzonat e 

parashikuara

në PPV. 

Implementim

iisaktëiplanit. 

Përgatitja e 4 

PDV 

përzonat e 

parashikuara

në PPV. 

Implementim

iisaktëiplanit 
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Shërbim

epublike

vendore 

Përmbushja e 

nevojëspërkryerj

en e 

shërbimeveditor

etëruajtjes, 

pastrimit, 

mirëmbajtjesdhe

tëtjerapërobjekte

tdhehapësiratpub

like. 

Shërbi

mepu

bliket

eofrua

ra ne 

tegjith

eterrit

orin e 

Shkod

res 

Ofrimiishërbi

mevetërojës, 

pastrimittëob

jekteve, 

mirëmbajtjes

sëobjekteved

hetëtjerasipas

nevojësnëNjë

si 

Administrati

ve. 

Ofrimiishërbi

mevetërojës, 

pastrimittëob

jekteve, 

mirëmbajtjes

sëobjekteved

hetëtjerasipas

nevojësnëNjë

si 

Administrati

ve. 

Ofrimiishërbi

mevetërojës, 

pastrimittëob

jekteve, 

mirëmbajtjes

sëobjekteved

hetëtjerasipas

nevojësnëNjë

si 

Administrati

ve. 

Ofrimiishërbi

mevetërojës, 

pastrimittëob

jekteve, 

mirëmbajtjes

sëobjekteved

hetëtjerasipas

nevojësnëNjë

si 

Administrati

ve. 

 

Tëdhënat e programit 2017 2018 2019 Trendi 

Numriistafit 75      75  75 75 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
30,274 31,051 31,412 

Shpenzimet bruto 15,596 20,870 42,950 30,274 31,051 31,412 

Të ardhurat e programit - - - - - 0 

Shpenzimet neto 15,596 20,870 42,950 30,274 31,051 31,412 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
27,748 28,303 28,643 

Investimet kapitale - - 11,624 2,146 2,168 2,589 

 

 

Komente 

Programi 062: Zhvillimi i komuniteteve, ka si burim financimi kryesisht transferten e pakushtezuar dhe te 

ardhurat e tjera .  Prandaj shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga transferta e pakushtezuar per 

funksionet e programeve te zhvillimit dhe sherbimeve publike vendore . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e 

zene shpenzimet per paga me rreth 91.7% ne vitin 2019 , 91.2 % ne vitin 2020 dhe 2021.Ndersa shpenzimet 

operative  zene 1.3 % ne vitin 2019 ,  1.9% ne vitin 2020 dhe 0.6% ne vitin 2021. Shpenzimet kapitale  zene 7.1 % 

ne vitin 2019 ,  7% ne vitin 2020 dhe 8.2% ne vitin 2021. 
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063: Furnizimi me ujë 

Strukturapërgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë. 

06330 Shërbimet lokale të 

ujësjellësit 
 Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; 

vlerësimi i nevojave të ardhshme dhe përcaktimi i 

mundësive ; 

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të 

furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, 

çmimin dhe kontrollet e sasisë; 

 Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të MUZ-

se; 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, 

dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe 

shërbimet e furnizimit me ujë; 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, 

mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit 

me ujë; 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

06330 Furnizimi me ujë 2019 2021 

 

Qëllimet Objektivat 

Treguesit 

e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 
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Prodhimin, 

trajtimin, 

transmetim

in dhe 

furnizimin 

me ujë të 

pijshëm;  

Furnizimi 

me ujë të 

pijshëm i 

qytetit dhe 

njësive 

administrati

ve të 

Bashkisë 

Shkodër 

Furnizimi 

me ujë të 

pijshëm 

sipas 

treguesve 

të 

monitori

mit 

miratuar 

pranë 

DPUK 

Përmirësimi 

i treguesve 

të 

monitorimit 

të shërbimit 

të  furnizimit 

me ujë të 

pijshëm të 

popullatës. 

Garantimi i 

furnizimit të 

popullatës 

me ujë të 

pijshëm pa 

ndërprerje. 

Rritja e 

aksesit të 

popullsisë 

urbane dhe 

rurale në 

furnizimin 

me ujë të 

pijshëm dhe 

cilësore. 

Zgjerimi i 

rrjetit të 

furnizimit 

me ujë të 

pijshëm të 

popullatës 

në funksion 

të zhvillimit 

të 

infrastruktur

ës.  

Përmirësimi 

i treguesve 

të 

monitorimit 

të shërbimit 

të  furnizimit 

me ujë të 

pijshëm të 

popullatës. 

Garantimi i 

furnizimit të 

popullatës 

me ujë të 

pijshëm pa 

ndërprerje. 

Rritja e 

aksesit të 

popullsisë 

urbane dhe 

rurale në 

furnizimin 

me ujë të 

pijshëm dhe 

cilësore. 

Zgjerimi i 

rrjetit të 

furnizimit 

me ujë të 

pijshëm të 

popullatës 

në funksion 

të zhvillimit 

të 

infrastruktur

ës.  

Përmirësimi 

i treguesve 

të 

monitorimit 

të shërbimit 

të  furnizimit 

me ujë të 

pijshëm të 

popullatës. 

Garantimi i 

furnizimit të 

popullatës 

me ujë të 

pijshëm pa 

ndërprerje. 

Rritja e 

aksesit të 

popullsisë 

urbane dhe 

rurale në 

furnizimin 

me ujë të 

pijshëm dhe 

cilësore. 

Zgjerimi i 

rrjetit të 

furnizimit 

me ujë të 

pijshëm të 

popullatës 

në funksion 

të zhvillimit 

të 

infrastruktur

ës.  

Përmirësimi 

i treguesve 

të 

monitorimit 

të shërbimit 

të  furnizimit 

me ujë të 

pijshëm të 

popullatës. 

Garantimi i 

furnizimit të 

popullatës 

me ujë të 

pijshëm pa 

ndërprerje. 

Rritja e 

aksesit të 

popullsisë 

urbane dhe 

rurale në 

furnizimin 

me ujë të 

pijshëm dhe 

cilësore. 

Zgjerimi i 

rrjetit të 

furnizimit 

me ujë të 

pijshëm të 

popullatës 

në funksion 

të zhvillimit 

të 

infrastruktur

ës.  

 Sasia e 

prodhimit 

të ujit 

Qytet 

l/sek   

 Sasia e 

prodhimit të 

ujit 

mesatarisht 

609 l/sek  

 Sasia e 

prodhimit të 

ujit 

mesatarisht 

550 l/sek  

 Sasia e 

prodhimit të 

ujit 

mesatarisht 

510 l/sek  

 Sasia e 

prodhimit të 

ujit 

mesatarisht 

510 l/sek  

 % e 

banorëve 

të 

furnizuar 

me ujë të 

pijshem  

60% 65% 70% 70% 

 

  
Të dhënat e programit 

Vitet 

2017 2018 2019 

1 Sasia a ujit të prodhuar (në metra kub)          
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10,177,495  13,904,574 12,895,075  

2 
Të ardhura nga shitja e ujit / tarifa e ujit të 

pijshëm (Në mije lekë)  238,574   275,891   347,474  

3 

Shpezime për prodhimin 

dhe shpërndarjen e ujit 

të pishëm (në mije  

Lekë) 

Operative dhe 

Mirëmbajtje (O&M)  242,334   271,278   270,331  

Investime      55,277     57,388  

Total  242,334   326,55   327,719  

4 Total Popullsia e bashkisë 
       

206,101  

       

206,204  

       

207,235  

5 
Popullata në zonën e administrimit të UK 

(mbuluar me shërbim) 

       

106,428 

       

118,302 

       

127,885  

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
2,000 2,000 2,000 

Shpenzimet bruto 189 - 12,121 2,000 2,000 2,000 

Të ardhurat e programit - - 10,324 - - 0 

Shpenzimet neto 189 - 1,797 2,000 2,000 2,000 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
- - - 

Investimet kapitale - - 1,735 - - - 

 

 

Komente 

Programi 063: Furnizimi me uje kryhet nga Ujesjelles Kanalizime sh.a, shoqeri aksionere me 100% 

capital te bashkise Shkoder. Shpenzimet dhe investimet mbulohen nga te ardhurat e veta.Nga Bashkia 

mbulohet me subvencion pjesa e kostos se instalimit te matesave te ujit per familjet, qe trajtohen me 

ndihme ekonomike.Si burim financimi kryesisht eshte transfert e pakushtezuar dhe te ardhurat e tjera. 

Ne vitin 2018 eshte akorduar  transferte e kushtezuar ne shumen 10 324 mije leke  si investim per 

funksionin e furnizimit me uje per komunitetin, diference financimi e trasheguar nga Ujesjellesi Fshat. 
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064: Ndriçimi i rrugëve 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon sigurimin e ndriçimittë rrugëve në bashki. 

06440 Ndriçim rrugësh  Administrim, instalim, vënie në funksionim, 

mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

06440 Shërbimi i  Ndriçimit Publik të qytetit dhe njësive 

administrative në Bashkinë Shkodër 

2019 2021 

 

Qëllim

et 

Objektiv

at 

Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndriçi

mi i 

mjedise

ve 

publike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përmirësi

mi i 

menaxhi

mit të 

shërbimit 

të 

ndriçimit 

1. 

Sipërfaqja 

totale e 

rrugëve dhe 

e shesheve 

të ndriçuara 

Sipërfaqja 

totale e 

rrugëve dhe e 

shesheve të 

ndriçuara nga 

1,210,000 në 

1,241,200 m2 

Sipërfaqja 

totale e 

rrugëve dhe e 

shesheve të 

ndriçuara nga 

1,241,200 në 

1,263,400 m2 

Sipërfaqja 

totale e 

rrugëve dhe e 

shesheve të 

ndriçuara nga 

1,263,400  në 

1,281,400 m2 

Sipërfaqja 

totale e 

rrugëve dhe e 

shesheve të 

ndriçuara nga 

1,281,400  në 

1,299,400 m2 

2. 

Mirëmbajtj

a e rrjetit 

ekzistues 

dhe 

zgjerimi i 

sipërfaqes 

së ndriçuar 

në lulishtet 

e reja. 

Sipërfaqet e 

lulishteve  të 

ndriçuara me 

investime të 

reja nga 

38,000 në 

40,000 m 2 . 

Rehabilitim 

dhe 

mirëmbajtje e 

ndriçimit të 

lulishteve 

ekzistuese. 

Sipërfaqet e 

lulishteve  të 

ndriçuara me 

investime të 

reja nga 

40,000 në 

43,000 m 2 . 

Rehabilitim 

dhe 

mirëmbajtje e 

ndriçimit të 

lulishteve 

ekzistuese. 

Sipërfaqet e 

lulishteve  të 

ndriçuara me 

investime të 

reja nga 

43,000 në 

48,000 m 2 . 

Rehabilitim 

dhe 

mirëmbajtje e 

ndriçimit të 

lulishteve 

ekzistuese. 

Sipërfaqet e 

lulishteve  të 

ndriçuara me 

investime të 

reja nga 

48,000 në 

51,000 m 2 . 

Rehabilitim 

dhe 

mirëmbajtje e 

ndriçimit të 

lulishteve 

ekzistuese. 

3. 

Mirëmbajtj

e e 

ndriçuesva 

të 

zakonshëm 

Mirëmbajtje e 

ndriçuesva të 

zakonshëm 

nga 4,640 në 

4,790 

Mirëmbajtje e 

ndriçuesva të 

zakonshëm 

nga 4,790 në 

4,900 

Mirëmbajtje e 

ndriçuesva të 

zakonshëm 

nga 4,900 në 

5,000 

Mirëmbajtje e 

ndriçuesva të 

zakonshëm 

nga 5,000 në 

5,100 
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4. Ndërtim 

dhe 

Rehabilitim 

i rrjetit të 

ndriçimit 

publik me 

synim 

rritjen e 

efiçensës së 

energjisë. 

Ndërtim i 

ndriçimit 

publik në 

rrugë 

kryesore me 

1,100 ml dhe 

rrugë dytësore 

me 1,100 ml   

Zgjerimi i 

rehabilitimi 

akeseve të 

tjera kryesore 

të qytetit me 

ndriçues 

LED. Ndërtim 

i ndriçimit 

publik në 700 

ml rrugë 

dytësore po 

me ndriçues 

LED me 

reduktim 

kostoje 

Zgjerimi i 

rehabilitimi 

akeseve të 

tjera kryesore 

të qytetit me 

ndriçues 

LED. Ndërtim 

i ndriçimit 

publik në 500 

ml rrugë 

dytësore po 

me ndriçues 

LED me 

reduktim 

kostoje 

Zgjerimi i 

rehabilitimi 

akeseve të 

tjera kryesore 

të qytetit me 

ndriçues 

LED. Ndërtim 

i ndriçimit 

publik në 500 

ml rrugë 

dytësore po 

me ndriçues 

LED me 

reduktim 

kostoje 

5. Ofrimi i 

shërbimit të 

ndriçimit 

në Njësitë 

Administrat

ive të 

Bashkisë. 

Ofrimi i 

shërbimit të 

mirëmbajtjes 

së ndriçimit 

në 7  Nj.A 

dhe ndërtimi i 

linjave të reja 

me prioritet 

zonat e 

populluara në 

3,000 ml. 

Studimi për 

burime 

alternative për 

Nj.Administra

tive malore. 

Ofrimi i 

shërbimit të 

mirëmbajtjes 

së ndriçimit 

në 7  Nj.A 

dhe ndërtimi i 

linjave të reja 

me prioritet 

zonat e 

populluara në 

3,000 ml. 

Studimi për 

burime 

alternative për 

Nj.Administra

tive malore. 

Ofrimi i 

shërbimit të 

mirëmbajtjes 

së ndriçimit 

në 7  Nj.A 

dhe ndërtimi i 

linjave të reja 

me prioritet 

zonat e 

populluara në 

2,500 ml. 

Studimi për 

burime 

alternative për 

Nj.Administra

tive malore. 

Ofrimi i 

shërbimit të 

mirëmbajtjes 

së ndriçimit 

në 7  Nj.A 

dhe ndërtimi i 

linjave të reja 

me prioritet 

zonat e 

populluara në 

2,500 ml. 

Studimi për 

burime 

alternative për 

Nj.Administra

tive malore. 

 

 

  Të dhënat e programit 

Vitet 

2017 2018 2019 

1 

Kw energji e harxhuar / konsumuar për ndriçimin e 

rrugëve dhe hapësirave publike      3,048       3,150       3,250  

2 

Të ardhura nga tarifa e ndriçimit të rrugëve  dhe 

hapësirave publike (Në lekë) 

           

29,755  

           

34,267      34,610  

3 

Shpenzime për 

ndriçimin e rrugëve ne 

000/leke 

Shpenzime për pagesën e 

faturës së energjisë    47,255      52,000      55,000  

Investime    17,741      18,216      18,457  

Total  64,996   70,216   73,457  

4 
Metra katror hapësirë publike e mbuluar me ndriçim 

     

1,210,000  

     

1,241,000  

     

1,263,000  

5  Numri I Stafit    9 9 9 
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Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
95,832 97,136 98,339 

Shpenzimet bruto 72,805 81,754 108,964 95,832 97,136 98,339 

Të ardhurat e programit 28,092 29,755 34,267 34,610 34,956 35,305 

Shpenzimet neto 44,713 51,999 74,697 61,222 62,180 63,034 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
4,424 4,512 4,603 

Investimet kapitale 5,800 9,215 26,779 18,457 18,826 19052 

 

 

Komente 

Programi 064: Ndricimi rrugor ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe vijne nga tarifat me 

destinacion mesatarisht 35.7%  per ndricimin rrugor. Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe 

mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e ndricimit te 

rrugeve . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 76.1% ne vitin 

2019 , 76 % ne vitin 2020 dhe 75.9% ne vitin 2021. Shpenzimet kapitale  zene 19.3 % ne vitin 2019 ,  

19.4% ne vitin 2020 dhe 19.4% ne vitin 2021. Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore  

zene 4.6 % ne vitin 2019 ,  4.6% ne vitin 2020 dhe 4.7% ne vitin 2021. 
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072: Shërbimet Ambulatore 

Struktura përgjegjëse  Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon kujdesin shëndetësor thelbësor për të gjithë individët dhe familjet në bashki. 

07220 Shërbimet e kujdesit parësor  Mirëmbajtje dhe ndërtim i infrastrukturës së re për 

shërbim shëndetësor parësor 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

07220 Informimi dhe promovimi për një komunitet më të shëndetshëm  2019 2021 

 Projektimi dhe pёrmirёsimi i infrastrukturёs sё shёrbimit 

shёndetёsor parësor 

2019 2021 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit 

e rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Krijimin 

dhe 

administri

min e 

shërbimev

e sociale 

për 

shtresat në 

nevojë 

Përmirësimi 

i shëndetit, 

cilësisë së 

jetës së 

komunitetit 

përmes 

aktiviteteve 

të edukimit 

e 

promocionit 

shëndetësor, 

parandalimit 

të 

sëmundjeve 

dhe 

shërbimeve 

të tjera 

shëndetësor

e në 

bashkëpuni

m me 

institucionet 

përgjegjëse 

të shërbimit 

shëndetësor 

Nr. i 

temave të 

zhvilluara.  

Nr. i  

aktivitetev

e 

informuese 

dhe 

promovues

e pёr 

shёndetin.  

Nr. i 

pjesёmarrё

sve nё 

takime e 

aktivitete. 

 

Organizimi 

i sё pakut 

12 

takimeve 

informuese 

dhe 

sensibilizue

se në vit me 

komuniteti

n.   

Organizi

mi i sё 

pakut 12 

takimeve 

informues

e dhe 

sensibiliz

uese në 

vit me 

komunitet

in.    

Informimin 

dhe 

ndërgjegjësi

mi i 

komunitetit 

mbi 

rëndësinë e 

sjelljeve të 

shëndetshme 

nëpërmjet 

takimeve 

periodike të 

realizuara 

përgjatë 

gjithë vitit, 

me tema të 

ndryshme si: 

kanceri i 

qafës së 

mitrës, 

autizmi, 

higjiena e 

gojës, 

aktiviteti 

fizik, 

duhanpirja, 

etj. 

Informimin dhe 

ndërgjegjësimi i 

komunitetit mbi 

rëndësinë e sjelljeve 

të shëndetshme 

nëpërmjet takimeve 

periodike të 

realizuara përgjatë 

gjithë vitit, me tema 

të ndryshme si: 

kanceri i qafës së 

mitrës, autizmi, 

higjiena e gojës, 

aktiviteti fizik, 

duhanpirja, etj. 

Krijimin 

dhe 

administri

min e 

shërbimev

e sociale 

për 

 Nr. i 

qendrave 

shёndetёso

re 

funksional

e.  

Nr. i 

Databazё i 

qendrave 

shëndetёsor

e parësore 

të gatshme, 

me të 

dhënat 

Projektim

i dhe 

përmirësi

mi i 

kushteve 

të 

qendrave 

Projektimi, 

përmirësimi 

i kushteve të 

qendrave 

shëndetësore 

parësore në 

territor dhe 

Projektimi per 

rikonstruksionin e 

qendrave ekzistuese 

apo ndertimin e 

qendrave te reja 

shendetesore.përmir

ësimi i kushteve të 
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shtresat në 

nevojë 

qendrave 

shёndetёso

re tё 

ndёrtuara( 

tё reja) dhe 

tё 

rikonstrukt

uruara;  

Nr. i 

personave 

qё marrin 

shёrbim nё 

kёto 

qendra 

shёndetёso

re  

aktuale dhe 

nevojat për 

ndërhyrje. 

Projektimi 

dhe 

përmirësim

i i kushteve 

të qendrave 

shëndetësor

e në 

territor. 

shëndetës

ore 

parësore 

në 

territor. 

mirëadminis

trimi i 

infrastruktur

ës së 

ndërtuar. 

qendrave 

shëndetësore 

parësore në territor 

dhe 

mirëadministrimi i 

infrastrukturës së 

ndërtuar. 

 

 

Komente 

Ne kete program nuk ka efekte financiare  ne buxhetin e bashkise. 
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081: Shërbimet rekreative dhe sportive 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe 

kontribut financiar për promovimin e sporteve.  

08120 Parqet  Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura për 

veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe 

vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare 

08130 Sport dhe argëtim  Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për 

veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, 

fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, 

terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); 

mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në 

veprimtaritë sportive 

 Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për 

veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për 

qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për 

lojëra me letra, lojëra me taberlë etj.) 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose 

konkurrues apo lojtarë individualë 

 

 

Projekte të rëndësishme  

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

08130 Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër 2019 2021 

08130 Festivali i  shahut në Shkodër 2019 2021 

08130 Aktivitete sportive beach voley masive dhe profesioniste. 2019 2021 

08130 Revista sportive "Vllaznia" 2019 2021 

08130 Aktivitet sportiv ndërkombëtar, "Memorial Vllaznia " në boks. 2019 2021 

08130 Mirenjohje  per sportistet dhe traineret me te mire. 2019 2021 

08130 Turneu Nene Tereza Xhudo 2019 2021 

08130 Aktivitet Nderkombetar Ciklizem. 2019 2021 

08130 Aktivitet nderkombetar ne atletike per sallat e hapura. 2019 2021 

08130 Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia 2019 2021 

08130 Administrimi dhe Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici  2019 2021 

08130 Administrimi I  Klubit te  futbollit Vllaznia 2019 2021 

08130 Ekipi i basketbollit  I te rriturve per meshkuj 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj  2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur. 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të volejbollit  femra të rritura 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të Volejboll meshkuj të rinj 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të   Volejbollit femra të reja 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të atletikës  meshkuj të rritur 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të Çiklizëm meshkuj të rritur 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura 2019 2021 
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08130 Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të rritura 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit te Notit te rritur  dhe te rritura 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit te peshngritjes  meshkuj te rritur 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipitte Ping - Pong territur 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur  2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura 2019 2021 

08130 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja/ 2019 2021 

 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Programet/proj

ektet rinore. 

O1 Të 

promovojmë 

dhe te 

nxisim 

pjesëmarrjen 

aktive të te 

rinjve ne 

aktivitete 

sportive dhe 

sociale, si 

aktorë 

thelbësorë në 

zhvillimin e 

territorit. 

Numri i   

aktiviteteve  

sportive 

rinore, të 

parashikuar

a por edhe 

të tjera të 

cilat 

kërkojnë 

mbështetje 

dhe 

asistencë 

gjatë vitit.   

15 

Aktivitete 

15 

Aktivitete 

15 

Aktivitete 

15 

Aktivitete 

Organizimi i 

aktiviteteve 

sportive dhe 

rekreacionale, 

zhvillimi dhe 

administrimi i 

institucioneve 

dhe objekteve 

që lidhen me 

ushtrimin e 

këtyre 

funksioneve 

O1 

Manaxhimi 

dhe 

mireadminist

rimi i 

strukturave 

sportive dhe 

krijimi 

infrastruktur

es së 

pershtatshme 

dhe cilësore 

për të gjithë 

sportet. 

Miremenax

him I 

strukturave 

ekzistuese 

dhe 

mirembajtj

e e tyre 

Garantimi I 

kushteve te 

pershtatsh

me per 

stervitjen 

dhe 

ndeshjet e 

ekipeve te 

Klubit 

Shumespor

tesh 

Vllaznia 

Garantimi I 

kushteve te 

pershtatsh

me per 

stervitjen 

dhe 

ndeshjet e 

ekipeve te 

Klubit 

Shumespor

tesh 

Vllaznia 

Garantimi I 

kushteve te 

pershtatsh

me per 

stervitjen 

dhe 

ndeshjet e 

ekipeve te 

Klubit 

Shumespor

tesh 

Vllaznia 

Garantimi I 

kushteve te 

pershtatsh

me per 

stervitjen 

dhe 

ndeshjet e 

ekipeve te 

Klubit 

Shumespor

tesh 

Vllaznia 

O2  

Garantimi i 

pjesmarrjes 

se te gjithe 

ekipeve te 

Klubit 

Vllaznia ne 

Kampionatet 

Kombetare 

me synim 

arritjen e 

Garantimi i 

pjesmarrjes 

se rregullt 

ne 

kampionate 

te 25 

ekipeve 

sportive, do 

te 

mbeshteten 

mbi 400 

Mbështetja 

e 14 

disiplinave 

të Sport 

Klub 

Vllaznia 

Mbështetja 

e 15 

disiplinave 

të Sport 

Klub 

Vllaznia 

Mbështetja 

e 16 

disiplinave 

të Sport 

Klub 

Vllaznia 

Mbështetja 

e 17 

disiplinave 

të Sport 

Klub 

Vllaznia 
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rezultateve 

cilesore 

sportiste 

dhe  42 

trajnere. 

 

 

Të dhënat e programit 2017 2018 2019 Trendi 

Numri i stafit 21 21 21 21 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
97,340 97,572 97,572 

Shpenzimet bruto 100,659 94,863 131,221 97,340 97,572 97,572 

Të ardhurat e programit 183 662 550 578 607 637 

Shpenzimet neto 100,476 94,201 130,671 96,762 96,965 96,935 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
11,824 12,056 12,056 

Investimet kapitale 786 - 3,860 1,500 1,500 1500 

 

Komente 

Programi 081: Sherbimet clodhese dhe sportive ka si burim financimi kryesisht te ardhurat e tjera 

te bashkise dhe transferten e pakushtezuar ndersa  tarifat me destinacion zene mesatarisht 3.2% per 

funksionin e sherbimeve clodhese dhe sportive. Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen 

nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e sherbimeve clodhese dhe 

sportive. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 86.3% ne vitin 

2019 , 86.1 % ne vitin 2020 dhe 86.1% ne vitin 2021. Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime 

shoqerore  zene 12.1 % ne vitin 2019 ,  12.4% ne vitin 2020 dhe 12.4% ne vitin 2021.Shpenzimet 

kapitale  zene 1.5 % ne vitin 2019- 2021. 
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082: Shërbime kulturore 

Strukturapërgjegjëse 

  

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki. 

08220 Trashëgimia kulturore, 

monumentet, kopshtet 

zoologjike e botanike dhe 

bibliotekat 

 Vë në funksionim ose mbështet monumentet, shtëpitë 

dhe vendet historike, kopshtet zoologjike dhe botanike, 

bibliotekat 

08230 Art dhe kulturë  Sigurim I shërbimeve kulturore; administrim I çështjeve 

kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim I strukturave 

kulturore 

08280 Muzetë teatrot dhe ngjarjet 

kulturore 

 

 Vënie në funksionim ose mbështetje për muzeumet, 

galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave 

 Prodhim, organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore 

(koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike 

etj.) 

 

 

Projektetërëndësishme 

 08220  SHERBIMET KULTURORE Fillon Mbaron 

08220 "Java e Pavaresise" Ekspozitë etnografike me elemente 

kostumografie dhe zejesh 

2019 2021 

08220   Prodhim dhe Shtypje Biletash 2019 2021 

08220   Hartimdhekonceptimprojektiarkitektonikdheinxhinierik per 

rikonstruksiongodines se Muzeut Oso Kuka. 

2019   

08220    Mbeshtetje per funksionimin dhe shebimin ne vazhdimsi te 

muzeut historik. 

2019 2021 

08220  Materiale promocionale per rrjetin muzeal. 2019 2021 

08220   Risistemim I ekspozimit te objekteve te gurta ne Muze Oso 

Kuka 

2020 2021 

08220 Publikime promocionale, fletepalosje e guide per Vendin e 

Deshmise e Kujteses 

2019 2021 

08220 Cikel bisedash dhe ndergjegjesim I te rinjve nen fokusin e 

librave me tematike mbi te kaluaren komuniste.  

2019 2021 

08220 Mirembajtjenderteseses VDK 2019 2021 

08220  Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve. Ekspozitë tematike. 2019 2021 

08220 Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës 2019 2021 

08220 Administrimi dhe menaxhimi i Bibliotekes dhe Vendeve 

Historike te DEK 

2019 2021 

08220 Realizimi i Memorialit per te persekutuarit politkë. 2019   

08220 Periodiku gegnisht 2019 2021 

08220 Festivali letrar i Shkodrës 2019 2021 

08280 Muzetë teatrot dhe ngjarjet kulturore   

08280 Rikonstruksion i godines se teatrit Migjeni 2019 2021 

08280 Mbeshtetje per manaxhim e Teatrit Migjeni 2019 2021 
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08280 Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit “Migjeni” 2019 2021 

08280 Administrimi dhe menaxhimi I qendres kulturore Pjeter Gaci  2019 2021 

08280 Orkestra Frymore Honorare vjetore 2019 2021 

08280 Takimkombetarbandashfrymore ne Shkoder. 2019 2021 

08280 Çmimi “Pjetër Gaci” 2019 2021 

08280  “Ahengu Shkodran” 2019 2021 

08280  “Honorare " Grupi i Valleve” 2019 2021 

08280 Festivali i Këngës Qytetare “Luleborë”. 2019 2021 

08280  “Koncert – PremierëiOrkestrësFrymore” 2019 2021 

08280  “Festivali Folklorik Tipologjik   Kombëtar i Këngës Qytetare” 2019 2021 

08280 Festival burimor 2019 2021 

08280 Dita nderkombetare e Jazz-it 2019 2021 

08280 Drame 2019 2021 

08280 Komedi 2019 2021 

08280 Tragjikomedi 2019 2021 

08280 Variete 2019 2021 

08280 Shfaqje per femije 2019 2021 

08280 Teatri i kukllave 2019 2021 

08280 Pranvere me kenge. 2019 2021 

08280 Fjala artisitke   me nxenesit e  shkollave te mesme ne nderim te 

figurave te shquara. 

2019 2021 

08280 Dita e Luleve 6 Maj  2019 2021 

08280 Ndërmendje  2019 2021 

08280 Aktivitete me rastin e 2 Prillit 2019 2021 

08280 Festival Jazz-i.    2019 2021 

08280 Karnavalet 2019 2021 

08280 Koncertet e verës  2019 2021 

08280 Shkodra n'fest 2019 2021 

08280 Festa  e Muzikës 2019 2021 

08280 Festa  trashegimise kulturore 2019 2021 

08280 Honorare anëtarët e këshillit kulturor artistik 2019 2021 

08280 Lëvizja e Postribës 2019 2021 

08280 Administrimi dhe menaxhimi Galerise Arteve 2019 2021 

08280 Ekspozita “Salloni i vjeshtës ” 2019 2021 

08280 Cmimi Idromeno. 2019 2021 

08280  “Personazh i ftuar”- Ekspozitë personale e një personaliteti  të 

artit pamor shqiptar të ftuar nga Galeria e Arteve e Shkodrës. 

2019 2021 

08280 Takimetpublike -bisedatpublikembiartindhe workshop me 

artistëtërinj 

2019 2021 

08280 Aktivitete  në partneritet me shoqata kulturore. 2019 2021 

08280 Rikonstruksion I sallave ekspozuese  të Galerisë së Arteve 

Shkodër. 

2021 2021 

08280 08280 Muzetë teatrot dhe ngjarjet kulturore   

 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

F1.Zhvillimin, 

mbrojtjen dhe 

promovimin e 

vlerave dhe 

O1 Ruajtja dhe 

promovimi i 

vlerave te 

trashegimise 

1Promovim 

dhe zhvillimi i  

aktivitete te 

trashigimise 

10 evente3 

aktv 

informimi 

te VDK.6  

11 evente 

4 aktv 

informim

i te 

14 

evente5 

aktv 

informimi 

16 evente 

6 aktv 

informimi 

te VDK. 
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trashëgimisë 

kulturore me 

interes lokal si 

dhe 

administrimin 

e objekteve që 

lidhen me 

ushtrimin e 

këtyre 

funksioneve. 

kulturore dhe 

mireadministri

mi e fuqizimi i 

institucioneve 

menaxhuese. 

kulturore. 

2Digjitalizimit 

te pasurive te 

trashegimise 

kulturore 

aktiv tek 

muzete.   

VDK.7  

aktiv tek 

muzete.   

te VDK.8  

aktiv tek 

muzete.   

9  aktiv 

promovue

se te 

trashegimi

se 

kulturore 

tek 

muzete.   

O2. Ruajtja, 

mireadministri

mi dhe 

pasurimi i 

fondit te 

bibliotekes 

Marin Barleti 

1Pasurimi I 

fondit te 

Bibliotekes 

Marin Barleti 

2Mirembajtja, 

dhe  

administrimi I 

bibliotekes 

Marin Barleti 

Promovimi i  

vlerave dhe 

traditavet 

gjuhesore te 

rajonit te 

veriut 

Shtese me 

850 tituj te 

rinj. 

Do te 

botohen 3 

numra te 

rinj te 

revistes 

Gegnia. 

Shtese 

me 880 

tituj te 

rinj. 

Do te 

botohen 

3 numra 

te rinj te 

revistes 

Gegnia. 

Shtese me 

890 tituj te 

rinj. 

Do te 

botohen 4 

numra te 

rinj te 

revistes 

Gegnia. 

Shtese me 

900 tituj te 

rinj. 

Do te 

botohen 5 

numra te 

rinj te 

revistes 

Gegnia. 

F2.Organizimi

n e 

aktiviteteve 

kulturore dhe 

promovimin e 

identitetit 

kombëtar dhe 

lokal si dhe 

administrimin 

e objekteve që 

lidhen me 

ushtrimin e 

këtyre 

funksioneve 

O1 Fuqizimi 

dhe rritja e 

kapaciteteve te 

institucioneve 

kulturore dhe 

artistike te 

Bashkise se 

Shkodres 

1.Permiresimi 

I  mjediseve 

per zhvillimin 

e aktiviteteve 

artistike, 

rikonstuksione 

te ambjenteve 

ndihmese ne 

isntitucionet e 

ndryshme te 

kultures. 

 

 

2. Ruajtja e 

tradites se 

formacionit te 

Bandes 

frymore te 

qytetit, 

gjallerimi I 

jetes artistike 

ne qytet, 

promovimi I 

vlerave 

artistike te 

kesaj trupe 

dhe nxitja e 

turizmit 

kulturor. 

20 

aktivitete 

kulturore te 

tradites, 5 

festa 

tradicionale  

6  aktivitet 

kulturor.  

6 premiera 

te teatrit 

"Migjeni" 

dhe 3 

aktivitetepe

rkujtimore. 

Ne GASH 

6 ekspozita  

te 

perbashket

a, 

personale 

dhe 2  

workshope. 

 

21 

aktivitete 

kulturore 

te 

tradites, 

6 festa 

tradicion

ale  

7  

aktivitet 

kulturor.  

7 

premiera 

te teatrit 

"Migjeni

" dhe 4 

aktivitete

perkujtim

ore. Ne 

GASH 7 

ekspozita  

te 

perbashk

eta, 

personale 

dhe 3  

worksho

pe 

22 

aktivitete 

kulturore 

te tradites, 

7 festa 

tradicional

e  

8  aktivitet 

kulturor.  

8 premiera 

te teatrit 

"Migjeni" 

dhe 7 

aktivitetep

erkujtimor

e. Ne 

GASH 8 

ekspozita  

te 

perbashket

a, 

personale 

dhe 4  

workshop

e 

23 

aktivitete 

kulturore 

te tradites, 

8 festa 

tradicional

e  

9  aktivitet 

kulturor.  

9 premiera 

te teatrit 

"Migjeni" 

dhe 7 

aktivitetep

erkujtimor

e. Ne 

GASH 9 

ekspozita  

te 

perbashket

a, 

personale 

dhe 5 

workshop

e 
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Tëdhënat e programit
3
 2017 2018 2019 Trendi 

Numri I stafit 72 72 72 72 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
84,613 85,859 87,336 

Shpenzimet bruto 107,744 71,078 112,348 84,613 85,859 87,336 

Të ardhurat e programit 44,596 8,951 7,344 6,580 6,650 6,722 

Shpenzimet neto 63,148 62,127 105,004 78,033 79,209 80,614 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
43,819 44,696 45,073 

Investimet kapitale 45,968 9,031 10,973 1,870 2,289 3,389 

 

Komente 

Programi 082: Sherbimet kulturore ka si burim financimi kryesisht te ardhurat e tjera te bashkise 

dhe transferten e pakushtezuar. Mbulimi I shpenzimeve nga tarifat me destinacion dhe nga transferta e 

kushtezuar per vitin 2016 eshte 41.4% sepse ne kete vit kemi nje investim me FZHR te akorduar nga 

qeveria.Per vitin 2017 eshte 12.6%, per vitin 2018 eshte 6.5%, per vitin 2019  eshte 6.8% , per vitin 

2020 jane 7.7% dhe  per vitin 2021 eshte 7.7% per funksionin e sherbimeve kulturore kryesisht keto te 

ardhura nga tarifat me destinacion.  Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te 

ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e sherbimeve kulturore. Pjesen me te 

madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore  me rreth  51.8 % ne vitin 

2019 ,  52.1% ne vitin 2020 dhe 51.6% ne vitin 2021. Ndersa shpenzimet korrente zene 46% ne vitin 

2019 , 45.3 % ne vitin 2020 dhe 44.5% ne vitin 2021. Shpenzimet kapitale  zene 2.2 % ne vitin 2019 ,  

2.7% ne vitin 2020 dhe 3.9% ne vitin 2021. 
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091: Arsimi bazë dhe parashkollor 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur 

klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë. 

09120 Arsimi bazë përfshirë 

arsimin parashkollor 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore 

 Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve 

dhe stafit mbështetës 

 Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

01920 Pagat dhe sigurime shoqerore per punonjesit e arsimit 2019 2021 

01920 Blerje materiale shërbime mbështetëse kuzhine 2019 2021 

01920 Blerje materiale kancelarie per sistemin arsimor baze dhe 

parashkollor 

2019 2021 

01920 Blerje materiale te ndryshme per  sherbimet mbeshtetese per 

sistemin arsimor  baze dhe parashkollor.           

2019 2021 

01920 Blerje  pjese kembimi per mirembajtjen e sistemeve hidraulike te 

sistemit arsimor parauniversitar  baze dhe parashkollor 

2019 2021 

01920 Blerje materiale pastrimi ambientesh 2019 2021 

01920 Blerje   dru  zjarri  per ngrohje per sistemin e arsimit  baze dhe 

parashkollor 

2019 2021 

01920 Blerje gaz te lengshem per ngrohje per sistemin arsimor   baze dhe 

parashkollor 

2019 2021 

01920 Blerje lende djegese karburante per ngrohje dhe per mjete 

transporti (nafte dhe benzine). 

2019 2021 

01920 Riparim paisje orendi   2019 2021 

01920 Mirembajtje e mjeteve te transportit per sherbimet mbeshtetese te 

sistemit arsimor  baze dhe parashkollor 

2019 2021 

01920 Furnizim me energji elektrike, uje, postare, hostim ëEB, internet 2019 2021 

01920 Blerje xhami per mirembajtjen e dritareve per te gjitha objektet e 

arsimit  baze dhe parashkollor 

2019 2021 

01920 Blerje bojrash te ndryshme per lyerjen e mjediseve te godinave te 

sistemit arsimor  baze dhe parashkollor 

2019 2021 

01920 Blerje materiale per mirembajtjen e rrjeteve elektrike per godinat e 

sistemit arsimor  baze dhe parashkollor 

2019 2021 

01920 Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore 2019 2021 

01920 Sigurimi i objekteve  per  raste te ngjarjeve te jashtezakoneshme si 

zjarr dhe termete 

2019 2021 

01920 Dizinfektimi i mjediseve te objekteve te sherbimeve mbeshtetese. 2019 2021 

01920 Blerje paisje orendi per mobilimin e klasave per sistemin arsimor  

baze dhe parashkollor 

2019 2021 

01920 Blerje paisje ngrohese,  dhe kompiuterike per sistemin arsimor  

baze dhe parashkollor 

2019 2021 
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01920 Rikonstruksion I objekteve të arsimit Bashkia Shkoder 2019 2021 

01920 Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë 2019 2021 

01920 Festivali i 55-t  mbarëkombëtar   për femije 2019 2021 

01920 “Veprimtari masive” (sportive, artistike e shkencore) te Qendres 

Kulturore te Femijeve. 

2019 2021 

01920 Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore per vitin 2018" 2019 2021 

01920 Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri per nxenesit e shkollave 9 

vjeçare.   

2019 2021 

09120 Arsimi 9 vjecar dhe kopshtet   

01920 Mbështetja personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit 

parashkollor  

2019 2021 

01920 Blerje ushqime per arsimin parashkollor.(Dr.kopshte) 2019 2021 

01920 Blerje materiale kancelarie per kopshte 2019 2021 

01920 Blerje materiale pastrimi per kopshte 2019 2021 

01920  Blerje dru zjarri  per arsimin parashkollor.(Dr.Kopshte) 2019 2021 

01920 Blerje lende djegese ( gaz per arsimin parashkollor)per arsimin 

parashkollor.(Dr.Kopshte) 

2019 2021 

01920 Blerje lende djegese (nafete  per arsimin parashkollor)per arsimin 

parashkollor.(Dr.Kopshte) 

2019 2021 

01920 Blerje  pajisje orendi   per arsimin parashkollor.(Dr.Kopshte) 2019 2021 

01920 Furnizim me energji elektrike dhe uje per arsimin 

parashkollor.(Dr.kopshte) 

2019 2021 

01920  Mirembajtje e zakonshme per ndertesat e arsimit parashkollor.( Dr. 

Kopshte) 

2019 2021 

01920 Sigurimi I objekteve te kopshteve (Dr.Kopshte) 2019 2021 

01920 Dizinfektim I mjediseve te objekteve ne arsimin 

parashkollor.(Dr.Kopshte) 

2019 2021 

01920 Mbështetje për mirëmbajtjen e infrastrukturës, shërbimet 

mbështetëse për fëmijët dhe stafin edukues në kopshte. 

2019 2021 

01920 Blerje materialesh (batanije, çarçafë, peshqirë, karrige, krevate etj 

per arsimin parashkollore. 

2019 2021 

01920 Shpenzime karburanti  per mjetin e transportit 2019 2021 

01920 Shpenzime te tjera transport ( siguracion , kolaudim) 2019 2021 

01920 Furnizim me EE dhe uje per arsimin parashkollor 2019 2021 

01920 Mbështetja per mirembajtjen e infrastruktures, sherbimet 

mbeshtetese per femijet dhe stafin edukues ne kopshtepersonelit 

edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor  

2019 2021 

01920 rikonstruksion i pjesshem i kopshtit "Ismet Sali Bruçaj" 2019 2021 

01920 Rikonstruksion i godines kopshtit "Guerile" 2019 2021 

01920 Rikonstruksion i pjesshem ne kopshte sipas prioriteteve 2019 2021 

09120 Cerdhe   

09120 Shpenzime per funksionimin e cerdheve 2019 2021 

 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Zvoglimi i 

numrit te 

popullsise 

Ofrimi i 

sherbimeve 

cilesore per 

Numri i 

personelit 

gjithsej; 

101 130 130 130 



105 
 

analfabete zhvillimin e 

procesit 

mesimor 

edukativ ne  

kushte te 

pershtatshm

e ne gjithe  

territorin 

administrati

v te 

Bashkise se 

Shkodres. 

 Nr. 

Shkollave, 

nr. Shkolla 

qytet dhe ne 

Njesite 

administrativ

e 

22 shkolla 

ne qytet, 53 

shkolla ne 

NjA 

22 shkolla 

ne qytet 

53 shkolla 

ne NJA 

22 shkolla 

ne qytet, 53 

shkolla ne 

NjA 

22 shkolla 

ne qytet, 53 

shkolla ne 

NjA 

Nr. nxnensve 

ne shkolla 

6 858  nx 

ne shkolla 

qytet dhe 5 

124 nx ne 

shkollat 

NjA 

6 858  nx ne 

shkolla 

qytet dhe 5 

124 nx ne 

shkollat 

NjA 

6 858  nx 

ne shkolla 

qytet dhe 5 

124 nx ne 

shkollat 

NjA 

6 858  nx 

ne shkolla 

qytet dhe 5 

124 nx ne 

shkollat 

NjA 

 Sigurimi i 

mjediseve 

objekteve/ 

cilesore per 

procesin 

mesimor ne 

sistemin 

parauniversi

tar dhe 

parashkollor 

Mirembajtja 

e shkollave 

5 shkolla 

qytet 8 

shkolla NjA 

7 shkolla 

qytet 10 

shkolla NjA 

5 shkolla 

qytet 12 

shkolla NjA 

6 shkolla 

qytet 12 

shkolla NjA 

Rikonostruks

ini i 

shkollave 

2 2 3 3 

Organizimi

n e 

aktiviteteve 

kulturore 

dhe 

promovimi

n e 

identitetit 

kombëtar e 

lokal, si 

dhe 

administri

min e 

objekteve 

që lidhen 

me 

ushtrimin e 

këtyre 

funksionev

e 

Nxitja dhe 

promovimi i 

aktiviteteve 

kulturore, 

sportive dhe 

argetuese 

per femije. 

Veprimtari 

artistike dhe 

sportive 

jashte 

shkollore 

2 2 2 2 

Aktivitete 

kulturore 

3 3 3 3 

Administri

mi dhe 

rregullimi i 

sistemit 

arsimor 

parashkollo

r në 

kopshte 

Ofrimi i 

sherbimeve 

cilesore per 

zhvillimin e 

procesit 

mesimor 

edukativ ne  

kushte te 

pershtatshm

e ne gjithe  

territorin 

 Nr. Femijve 

ne kopshte te 

ndara ne 

qytet dhe 

fshat  

128 staf 

edukator 

dhe 34 

punonjës 

mbështetës. 

Për 58 

kopshte, 

nga te cilet 

qytet 23 

kopshte dhe 

35 në 

128 staf 

edukator 

dhe 34 

punonjës 

mbështetës1

28 staf 

edukator 

dhe 34 

punonjës 

mbështetës. 

Për 58 

128 staf 

edukator 

dhe 34 

punonjës 

mbështetës. 

Për 58 

kopshte, 

nga te cilet 

qytet 23 

kopshte dhe 

35 në 

128 staf 

edukator 

dhe 34 

punonjës 

mbështetës. 

Për 58 

kopshte, 

nga te cilet 

qytet 23 

kopshte dhe 

35 në 
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administrati

v te 

Bashkise se 

Shkodres 

njësitë 

administrati

ve 

2122 femije 

gjithsej, 

1262 femije 

ne qytet 

kopshte, nga 

te cilet qytet 

23 kopshte 

dhe 35 në 

njësitë 

administrati

ve 

2122 femije 

gjithsej, 

1262 femije 

ne qytet 

njësitë 

administrati

ve 

2122 femije 

gjithsej, 

1262 femije 

ne qytet 

njësitë 

administrati

ve 

2122 femije 

gjithsej, 

1262 femije 

ne qytet 

Krijimi i 

ambjenteve 

dhe 

mjediseve 

te sistemit 

arsimor, te 

sigurte 

konform 

standarteve 

ligjore. 

shërbimit 

për fëmijët 

në çerdhe. 

Përmirësim 

i shërbimit 

në çerdhe 

për fëmijët 

e familjeve 

në Shkodër. 

.Permirsimi

n e  cilesise 

se ushqimit 

dhe 

kujdesit 

ndaj 

femijeve. 

Rritja e 

sipërfaqes 

në funksion 

të shërbimit 

për çerdhet 

Ofrimi i 

shërbimit në 

çerdhet për 

fëmijët e 

familjeve në 

Shkodër. 

Vlerësim i 

nevojave 

aktuale për 

shtimin 

Nr. Femijve 

ne cerdhe 

dhe nr  I 

stafit 

educator. 

153 femije, 

3 cerdhe  

dhe 63 staf 

edukator 

153 femije, 

3 cerdhe  

dhe 63 staf 

edukator 

153 femije, 

3 cerdhe  

dhe 63 staf 

edukator 

153 femije, 

3 cerdhe  

dhe 63 staf 

edukator 

 

Të dhënat e programit 2017 2018 2019 Trend 

Nr punonjesish Arsimi baze 130 130 130 130 

Nr punonjesish Kopshte 172 172 172 172 

Nr punonjesish Cerdhe 63 63 63 63 

Totali  I ndare : 365 365 365 365 
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Me kohe te plote 348 348 348 348 

Me kohe te pjesshme 17 17 17 17 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
311,811 321,833 324,991 

Shpenzimet bruto 208,109 232,951 312,288 311,811 321,833 324,991 

Të ardhurat e programit 156,988 171,174 180,251 178,229 178,399 178,572 

Shpenzimet neto 51,121 61,777 132,037 133,582 143,434 146,419 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
226,640 229,305 232,413 

Investimet kapitale 991 14,206 20,272 19,261 26,610 26,660 

 

Komente 

Programi 091: Arsimi baze dhe parashkollor ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe vijne 

nga transferta specifike por edhe nga transferta e kushtezuar . Mbulimi I shpenzimeve nga transferta 

specifike dhe nga transferta e kushtezuar jane mesatarisht 62.4% per funksionin e arsimit baze dhe 

parashkollor . Ketu perfshihen dhe te ardhurat qe vijne nga kuota ushqimore e kopshteve dhe 

cerdheve .  Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e tjera te bashkise 

dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e arsimit baze dhe parashkollor. Pjesen me te madhe te 

shpenzimeve e zene shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore  me rreth  72.7 % ne vitin 2019 ,  

71.2% ne vitin 2020 dhe 71.5% ne vitin 2021. Ndersa shpenzimet korrente zene 21.1% ne vitin 2019 , 

20.5 % ne vitin 2020 dhe 20.3% ne vitin 2021. Shpenzimet kapitale  zene 6.2 % ne vitin 2019 ,  8.3% 

ne vitin 2020 dhe 8.2% ne vitin 2021. 
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092: Arsimi i mesëm 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke 

paguar rrogat e stafit mbështetës. 

09231 Arsimi i mesëm i 

përgjithshëm 
 Ndërtim dhe mirëmbajtje  e strukturave shkollore 

 Mbulim i pagave për stafin mbështetës 

09240 Arsimi profesional  Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve 

të arsimit professional (fjetoret) 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

09230 Pagat dhe sigurime shoqerore per punonjesit e arsimit 2019 2021 

09230 Blerje materiale te ndryshme per  sherbimet mbeshtetese per 

sistemin arsimor te mesem       

2019 2021 

09230 Blerje  pjese kembimi per mirembajtjen e sistemeve hidraulike te 

sistemit arsimor parauniversitar dhe edukimit parashkollor. 

2019 2021 

09230 Blerje   dru  zjarri  per ngrohje per sistemin e arsimit 

parauniversitar. 

2019 2021 

09230 Blerje gaz te lengshem per ngrohje per sistemin arsimor   te mesem 2019 2021 

09230 Blerje lende djegese karburante per ngrohje dhe per mjete 

transporti (nafte dhe benzine). 

2019 2021 

09230 Furnizim me energji elektrike, uje, postare, hostim ëEB, internet 2019 2021 

09230 Blerje xhami per mirembajtjen e dritareve per te gjitha objektet e 

arsimit  te mesem 

2019 2021 

09230 Blerje bojrash te ndryshme per lyerjen e mjediseve te godinave te 

sistemit arsimor parauniversitar 

2019 2021 

09230 Blerje materiale per mirembajtjen e rrjeteve elektrike per godinat e 

sistemit arsimor te mesem 

2019 2021 

09230 Sigurimi i objekteve  per  raste te ngjarjeve te jashtezakoneshme si 

zjarr dhe termete. 

2019 2021 

09230 Blerje paisje orendi per mobilimin e klasave per 2019 2021 

09230 Blerje paisje ngrohese,  dhe kompiuterike per sistemin arsimor  te 

mesem 

2019 2021 

09230 Rikonstruksion I objekteve të arsimit Bashkia Shkoder 2019 2021 

9240 Blerje materialesh (batanije, çarçafë, peshqirë dhe mbulesa 

tryezash) në shërbim të konvikteve. 

2019 2021 

9240 Blerje materiale shërbime mbështetëse kuzhine 2019 2021 

9240 Blerje materiale kancelarie per sistemin arsimor profesional 2019 2021 

9240 Blerje materiale te ndryshme per  sherbimet mbeshtetese per 

sistemin arsimor profesional 

2019 2021 

9240 Blerje  pjese kembimi per mirembajtjen e sistemeve hidraulike te 

sistemit arsimor profesional 

2019 2021 

9240 Blerje materiale pastrimi ambientesh 2019 2021 

9240 Blerje gaz te lengshem per ngrohje per sistemin arsimor  

profesional 

2019 2021 

9240 Blerje lende djegese karburante per ngrohje dhe per mjete 

transporti (nafte dhe benzine). 

2019 2021 
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9240 Riparim paisje orendi   2019 2021 

9240 Furnizim me energji elektrike, uje, postare, hostim ëEB, interne 2019 2021 

9240 Blerje xhami per mirembajtjen e dritareve per te gjitha objektet e 

arsimit profesional   

2019 2021 

9240 Blerje bojrash te ndryshme per lyerjen e mjediseve te godinave te 

sistemit arsimor profesional 

2019 2021 

9240 Blerje materiale per mirembajtjen e rrjeteve elektrike per godinat e 

sistemit arsimor profesional 

2019 2021 

9240 Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore 2019 2021 

9240 Sigurimi i objekteve  per  raste te ngjarjeve te jashtezakoneshme si 

zjarr dhe termete. 

2019 2021 

9240 Dizinfektimi i mjediseve te objekteve te sherbimeve mbeshtetese. 2019 2021 

9240 Blerje paisje ngrohese,  dhe kompiuterike per sistemin 

arsimorprofesional 

2019 2021 

9240 Rikonstruksion I objekteve të arsimit Bashkia Shkoder 2019 2021 

 

Qëllime

t 

Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

 Ofrimi i 

sherbimeve 

cilesore per 

zhvillimin e 

procesit 

mesimor 

edukativ ne  

kushte te 

pershtatshm

e ne gjithe  

territorin 

administrati

v te 

Bashkise se 

Shkodres. 

Numri i 

personelit 

gjithsej; 

84 84 84 84 

Nr. 

Shkollave te 

mesme te 

pergjithshme

,  qytet dhe 

ne Njesite 

 

 

6 shkolla te 

mesme te 

pergjithshm

e ne qytete 

dhe 7 

shkolla te 

mesme ne 

NjA 

6 shkolla te 

mesme te 

pergjithshm

e ne qytete 

dhe 7 

shkolla te 

mesme ne 

NjA 

6 shkolla te 

mesme te 

pergjithshm

e ne qytete 

dhe 7 

shkolla te 

mesme ne 

NjA 

6 shkolla te 

mesme te 

pergjithshm

e ne qytete 

dhe 7 

shkolla te 

mesme ne 

NjA 

Nr shkollave 

profesionale 

3 shkolla ne 

qytet 

3 shkolla ne 

qytet 

3 shkolla ne 

qytet 

3 shkolla ne 

qytet 

Nr 

konvikteve,   

2 2 2 2 

Nr. nxnensve 

ne konvikte  

120 130 145 150 

Nr. nxnensve 

ne shkollat e 

mesme te 

pergjithshme 

dhe ato 

profesionale 

3872 nx ne 

shkollat  e 

mesme te 

pergjithshm

e dhe 1345 

nx ne 

shkolat 

profesionale 

3872 nx ne 

shkollat  e 

mesme te 

pergjithshm

e dhe 1345 

nx ne 

shkolat 

profesionale 

 

 

 

3872 nx ne 

shkollat  e 

mesme te 

pergjithshm

e dhe 1345 

nx ne 

shkolat 

profesionale 

3872 nx ne 

shkollat  e 

mesme te 

pergjithshm

e dhe 1345 

nx ne 

shkolat 

profesionale 

     

 

Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trend 

Nr punonjesish i Mesem pergjithshem e ndare  51  51 51 51 

     Me kohe te plote 43 43 43 43 



110 
 

     Me kohe te pjesshme 8 8 8 8 

Nr punonjesish i Mesem profesional 41 41 41 41 

Totali 92 92 92 92 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
89,235 92,142 92,142 

Shpenzimet bruto 98,965 104,137 170,397 89,235 92,142 92,142 

Të ardhurat e programit 68,337 70,113 99,233 81,504 81,504 81,504 

Shpenzimet neto 30,628 34,024 71,164 7,731 10,638 10,638 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
52,577 53,628 53,628 

Investimet kapitale 1,480 15,044 40,885 10,526 11,262 11,262 

 

Komente 

Programi 092: Arsimi I mesem ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe vijne nga transferta 

specifike. Mbulimi I shpenzimeve nga transferta specifike per vitin 2016 jane 69.1%, per vitin 2017 

jane 67.3%, per vitin 2018 jane 58.2%, per vitin 2019  jane 91.3% , per vitin 2020 jane 88.5% dhe  

per vitin 2021 jane 88.5% per funksionin per funksionin e arsimit te mesem.  Ndersa shpenzimet neto 

jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e 

arsimit te mesem. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga dhe sigurime 

shoqerore  me rreth  58.9 % ne vitin 2019 ,  58.2% ne vitin 2020 dhe 58.2% ne vitin 2021. Ndersa 

shpenzimet korrente zene 29.3% ne vitin 2019 , 29.6 % ne vitin 2020 dhe 29.6% ne vitin 2021. 

Shpenzimet kapitale  zene 11.8 % ne vitin 2019 ,  12.2% ne vitin 2020 dhe 12.2% ne vitin 2021. 
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096: Shërbimet plotësuese në arsim 

Struktura përgjegjëse 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon arsimimin e fëmijëve me shërbime ndihmëse dhe inkurajimui i trajnimit të 

mëtejshëm të mësuesve. 

09660 Programe arsimore dhe 

trajnim për 

edukatorët/mësuesit 

 Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për 

transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar 

për fëmijët e shkollave 

 Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

9230 Blerje ushqime per konviktet e shkollave te mesme. dhe shkolla 

speciale 3 Dhjetori 

2019 2021 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

 Ofrimi I sherbimit te 

menses  

Nr i nxenesve ne dy  

konviktet  dhe nx e 

shkolla Speciale 

210 220 235 240 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
14,973 14,973 14,973 

Shpenzimet bruto 32,612 23,585 3,200 14,973 14,973 14,973 

Të ardhurat e programit 32,612 23,585 3,200 14,973 14,973 14,973 

Shpenzimet neto - - - - - - 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
- - - 

Investimet kapitale - - - - - - 

 

Komente 

Programi 096: Sherbimet ndihmese per arsimin ka si burim financimi te ardhurat qe vijne nga 

transferta e kushtezuar . Mbulimi I shpenzimeve nga transferta e kushtezuar eshte 100% per sherbimet 

ndihmese per arsimin.  Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e 

bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e sherbimeve ndihmese per arsimin. Pjesen e 

shpenzimeve e zene 100% shpenzimet korrente per vitet 2019, 2020 dhe 2021. 
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101: Sëmundje dhe paaftësi 

Struktura përgjegjëse Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon ndihmën në para ose në natyrë për personat e sëmurë apo të paaftë, për të kompensuar 

humbjen e të ardhurave nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar akomodimin e tyre dhe për të 

mbështetur integrimin e tyre në tregun e punës dhe në jetën shoqërore. 

10140 Kujdesi social për personat 

e sëmurë dhe me aftësi të 

kufizuara 

 Përfitime monetare ose në natyrë që zëvendësojnë plotësisht 

ose pjesërisht humbjen e të ardhurave gjatë një paaftësie të 

përkohshme për të punuar për shkak të sëmundjes ose 

dëmtimit 

 Përfitime në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për 

personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak 

sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti 

etj.) 

 Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë 

plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari 

ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një 

gjymtimi fizik ose mendor 

 Përfitime në natyrë, si strehim, mundësisht vakte ushqimi që u 

jepen personave të paaftë në lokale të përshtatshme, ndihmë 

që u jepet personave të paaftë për t’i ndihmuar në detyrat e 

përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë 

ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim 

profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin 

në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe 

përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë 

pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të 

udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit 

 Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema 

të tilla të mbrojtjes shoqërore 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

10140 Pagese  PAK dhe Invaliditeti . 2019 2021 

 Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për 

Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 Dhjetor. 

2019 2021 

 Projekti “Shpresa” për përsonat e braktisur dhe me aftësi 

ndryshe; 

2019 2021 

 Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi 

Ndryshe” 

2019 2021 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 
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Krijimin 

dhe 

administri

min e 

shërbimev

e sociale 

për 

shtresat në 

nevojë 

Bashkёren

dimi dhe 

harmonizi

mi i 

aktivitetev

e lokale me 

Strategjitё 

dhe 

politikat 

kombёtare, 

me 

institucion

et nё varёsi 

tё pushtetit 

qendror, 

bashkitё 

fqinje dhe 

shtetet 

kufitare 

 

Numri i 

personave te 

asistuar me 

pagese  

paaftesie dhe 

invaliditeti;  

 

Lehtesimi i 

situates 

ekonomike-

sociale per 

famijet në 

nevoje;   Nr 

i personave 

që trajtohen 

me pagese 

paaftesie;   

Nr. I 

Invalideve 

te Punes qe 

trajtohen me 

shtese 

Kempi; 

Lehtesimi i 

situates 

ekonomike-

sociale per 

famijet në 

nevoje;   ;   

Nr i 

personave 

që trajtohen 

me pagese 

paaftesie;   

Nr. I 

Invalideve 

te Punes qe 

trajtohen me 

shtese 

Kempi; 

Lehtesimi i 

situates 

ekonomike-

sociale per 

famijet në 

nevoje;   ;   

Nr i 

personave që 

trajtohen me 

pagese 

paaftesie;   

Nr. I 

Invalideve te 

Punes qe 

trajtohen me 

shtese 

Kempi; 

Lehtesimi i 

situates 

ekonomike-

sociale per 

famijet në 

nevoje;  ;   

Nr i 

personave që 

trajtohen me 

pagese 

paaftesie;   

Nr. I 

Invalideve te 

Punes qe 

trajtohen me 

shtese 

Kempi; 

Krijimin 

dhe 

administri

min e 

shërbimev

e sociale 

për 

shtresat në 

nevojë 

Partneriteti 

i ngushtë 

me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprures

e, biznesin 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti per 

ofrimin e 

sherbimeve 

sociale per 

shtresat në 

nevoje. 

 

Nr. i 

aktiviteteve 

ndërgjegjësue

se; Nr. i 

fëmijëve dhe 

familjeve 

përfitues të 

shërbimeve 

ekzistuese 

dhe atyre 

alternative; 

Nr. 

partneriteteve 

me shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese,  

Organizim i 

aktivitetit 

sensibilizue

s në kuadër 

të ditës "3 

dhjetori" , 

dita 

ndërkombët

are për 

personat me 

aftësi 

ndryshe me 

pjesemarrje 

te gjere 

institucione

ve, 

organizatav

e dhe 

individëve; 

Organizim i 

aktivitetit 

sensibilizue

s në kuadër 

të ditës "3 

dhjetori" , 

dita 

ndërkombët

are për 

personat me 

aftësi 

ndryshe me 

pjesemarrje 

te gjere 

institucione

ve, 

organizatav

e dhe 

individëve; 

Koordinimi i 

aktiviteteve 

ndërgjegjësu

ese në 

bashkëpuni

m me 

institucionet 

publike dhe 

organizatat 

me qëllim 

integrimin e 

personave 

me aftësi 

ndryshe në 

jetën socio-

ekonomike. 

Koordinimi i 

aktiviteteve 

ndërgjegjësu

ese në 

bashkëpuni

m me 

institucionet 

publike dhe 

organizatat 

me qëllim 

fuqizimin 

dhe 

integrimin e 

personave 

me aftësi 

ndryshe në 

jetën socio-

ekonomike. 

Në 

bashkëpun

im me 

ministrinë 

përgjegjës

e për 

mirëqenie

n sociale, 

krijojnë 

fondin 

social për 

financimi

n e 

shërbimev

e, sipas 

Krijimi i 

fondit te 

dedikuar 

per 

mbeshtetje

n e 

personave 

me AN në 

bashkerend

im me 

Shoqerine 

Civile. 

 

Nr. i  

fëmijëve në 

nevojë që  

marrin pjesë 

dhe 

performojnë 

në aktivitetin 

artistiko-

kulturor. 

Qendruesh

meria dhe 

vazhdimesia 

e 

funksionimi

t te kesaj 

bande 

muzikore 

me synim 

promovimin 

dhe 

përfshirjen 

të fëmijëve 

me aftësi 

ndryshe ne 

Qendruesh

meria dhe 

vazhdimesia 

e 

funksionimi

t te kesaj 

bande 

muzikore 

me synim 

promovimin 

dhe 

përfshirjen 

të fëmijëve 

me aftësi 

ndryshe ne 

Qendrueshm

eria, 

vazhdimesia 

e 

funksionimit 

te kesaj 

bande 

muzikore ku 

anetare jane 

30 fëmijë 

dhe te rinj 

me AN dhe 

gjithashtu 

rritja e 

numrit të 

Qendrueshm

eria, 

vazhdimesia 

e 

funksionimit 

te kesaj 

bande 

muzikore ku 

anetare jane 

30 fëmijë 

dhe te rinj 

me AN dhe 

gjithashtu 

rritja e 

numrit të 
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mënyrës 

së 

përcaktuar 

me ligj. 

aktivitete 

artistiko 

kulturore. 

aktivitete 

artistiko 

kulturore. 

performanca

ve nëpërmjet 

zhvillimit 

dhe 

mbështetjes 

të kësaj 

bande. 

performanca

ve nëpërmjet 

zhvillimit 

dhe 

mbështetjes 

të kësaj 

bande. 

Në 

bashkëpun

im me 

ministrinë 

përgjegjës

e për 

mirëqenie

n sociale, 

krijojnë 

fondin 

social për 

financimi

n e 

shërbimev

e, sipas 

mënyrës 

së 

përcaktuar 

me ligj. 

Krijimi i 

fondit te 

dedikuar 

per 

mbeshtetje

n e 

personave 

me AN në 

bashkerend

im me 

Shoqerine 

Civile. 

Nr. i shtëpive 

familje 

funksionale 

dhe në 

shërbim të 

PAN. 

Shërbimet e 

ofruara për 

PAN-të në 

shtëpi-

familje; 

Nr. i rasteve 

të 

parandaluara 

drejt 

institucionali

zimit të 

personave me 

AN.; 

Nr. i 

klientëve të 

mbështetur 

me shërbime; 

Qendruesh

meri e 

sherbimeve 

shtepi - 

familje per 

personat me 

AN në 

territorin e 

bashkise se 

Shkodres 

dhe 

permiresimi 

i cilesise se 

ofrimit te 

sherbimeve 

në perputhje 

me 

standartet 

kombetare. 

Qendruesh

meri e 

sherbimeve 

shtepi - 

familje per 

personat me 

AN në 

territorin e 

bashkise se 

Shkodres 

dhe 

permiresimi 

i cilesise se 

ofrimit te 

sherbimeve 

në perputhje 

me 

standartet 

kombetare. 

Shtëpi 

Familje që 

ofrojnë 

shërbime të 

standartizuar

a për 

personat me 

aftësi 

ndryshe, që 

synojnë 

zhvillimin 

dhe krijimin 

e kushteve 

optimale në 

përputhje me 

nevojat e 

tyre. 

Shtëpi 

Familje që 

ofrojnë 

shërbime të 

standartizuar

a për 

personat me 

aftësi 

ndryshe, që 

synojnë 

zhvillimin 

dhe krijimin 

e kushteve 

optimale në 

përputhje me 

nevojat e 

tyre. 

 

Të dhënat e programit 

Vitet 

Trendi 2017 2018 2019 

Numri i personave të trajtuar në qendra e 

trajtimit të personave me Aftësi të kufizuar 58 62     

Niveli i kuotave ushqimore per perfituesit e 

qendrave rezidenciale publike të PAK 
340 lek/dite 340 lek/dite 340 lek/dite   

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
819,833 829,840 951,244 

Shpenzimet bruto 769,835 770,881 415,431 819,833 829,840 951,244 

Të ardhurat e programit 768,455 770,717 414,557 819,371 829,371 950,771 

Shpenzimet neto 1,380 164 874 462 469 473 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
- - - 

Investimet kapitale - - - - - - 
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Komente 

Programi 101: Semundje dhe paaftesi ka si burim financimi te ardhurat qe vijne nga transferta e 

kushtezuar  dhe transferta specifike . Mbulimi I shpenzimeve nga transferta me destinacion 

mesatarisht  eshte 99.9% per semundje dhe paaftesi.  Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe 

mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e sherbimeve 

sociale per persona me aftesi ndryshe. Pjesen e shpenzimeve e zene 100% shpenzimet korrente per 

vitet 2019, 2020 dhe 2021. 
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102: Të moshuarit 

Struktura përgjegjëse Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon ndihmën në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të kompensuar humbjet 

e fitimeve nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme dhe integrimin e 

tyre në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. 

10220 Sigurimi shoqëror  Përfitime në para dhe përfitime në natyrë përballë rreziqeve 

të lidhura me moshën e thyer (humbje e të ardhurave, 

mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, 

pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.)  

 Përfitime në natyrë, si strehim, mundësisht vakte ushqimi 

dhënë personave të moshuar ose në institucione të 

specializuara, ose duker qëndruar me familjet në lokale të 

përshtatshme, asistencë dhënë personave të moshuar për t’I 

ndihmuar në detyrat e përditshme  ), (ndihmë shtëpiake, 

lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që 

kujdeset për personin e moshuar, shërbime dhe përfitime të 

ndryshme dhënë personave të moshuar, për t’i bërë të aftë 

të marrin pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose 

për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit 

 Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për 

skema të tilla të mbrojtjes shoqërore 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

10220 Dita Ndërkombëtare e të moshuarve 2019 2021 

 

Qëllimet Objektiva

t 

Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Krijimin 

dhe 

administri

min e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat 

me aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Partneritet

i i ngushtë 

me 

shoqёrinë 

civile, 

organizata

t jo-

fitimprure

se, 

biznesin 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti 

per 

ofrimin e 

sherbimev

e sociale 

per 

Nr. i 

aktiviteteve 

ndërgjegjësue

se; Nr. i 

fëmijëve dhe 

familjeve 

përfitues të 

shërbimeve 

ekzistuese 

dhe atyre 

alternative; 

Nr. 

partneriteteve 

me shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese,  

Organizim i 

aktiviteteve 

informuese 

dhe 

ndergjegjesu

ese ne 

kuader te 

dites 

nderkombeta

re per te 

moshuarit. 

Organizim i 

aktiviteteve 

informuese 

dhe 

ndergjegjesu

ese ne 

kuader te 

dites 

nderkombeta

re per te 

moshuarit. 

Organizimi  

dhe 

zhvillimi i 

aktiviteteve 

sensibilizue

se për 

moshën e 

tretë, sipas 

nevojave 

dhe 

specifikave 

të kësaj 

moshe. 

Organizimi  

dhe 

zhvillimi i 

aktiviteteve 

sensibilizue

se për 

moshën e 

tretë, sipas 

nevojave 

dhe 

specifikave 

të kësaj 

moshe. 
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shtresat në 

nevoje. 

 

Të dhënat e programit 2017 2018 2019 Trend 

Numri i të moshuarve të trajtuar në qendra rezidenciale 

publike 

33 33 33 33 

 

Komente 

Nuk ka efekte financiare 
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104: Familja dhe fëmijët 

Struktura përgjegjëse Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon ofrimin e asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, 

fëmijët dhe personat e margjinalizuar. 

10430 Kujdesi social për familjet 

dhe fëmijët  
 Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë 

fëmijë në vartësi 

 Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante 

për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për 

fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të 

njëhershme për të mbështetur familjet ose për t’I 

ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike 

(për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet 

me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e 

energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet 

sanitare  

 Përfitime në natyrë, si strehim dhe vakte ushqimi të dhëna 

për fëmijët parashkollorë gjatë ditës ose një pjesë të ditës  

 Ndihmë financiare assistance për pagesën e një 

kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës 

 Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në 

mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.) 

 Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre 

që kujdesen për ta  

 Shërbime dhe mallrat ë ndryshme dhënë familjeve, të 

rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje) 

 Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla 

të mbrojtjes shoqërore 

10460 Përfshirja sociale  Përfitime në para dhe në natyrë  për personat që janë 

shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim 

shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, 

imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe 

droga, viktima të dhunës kriminale etj.) 

  Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera 

për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në 

lehtësimin e varfërisë ose në situate të vështira 

 Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë 

dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, 

rehabilitim të abuzuesve me alkoolin dhe substance, 

shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si 

këshillim, strehim ditot, ndihmë për të kryer punët e 

përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj.  

 Administrim dhe organizim të skemave të tilla të 

mbrojtjes shoqërore 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

10430 Zbatimi i Planit lokal të Veprimit për Identifikimin dhe 2019 2021 
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mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge. 

 
Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e 

dhunës në familje. 

2019 2021 

 Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj 2019 2021 

 
Partneriteti me departamentin e psikologji-punës sociale dhe 

departamentin e infermierisë 

2019 2021 

 Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore. 2019 2021 

 
Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në sektorin 

social në Bashkinë e Shkodrës; 

2019 2021 

 
Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare 

për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori. 

2019 2021 

 Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qeshor" 2019 2021 

 Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi  2019 2021 

 Bashkëpunimi me Save the Children. 2019 2021 

 

Bashkëpunimi me Fondacionin “Shpresë për botën”, për 

përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat që jetojnë në 

institucionet rezidenciale dhe familjet në nevojë. 

2019 2021 

 Dita ndërkombëtare e romëve 2019 2021 

10460 
Bashkëpunimi me organizatën "Sos, Fshatrat e Fëmijëve." 

 

2019 2020 

 Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian 2019 2021 

 Shpërblim për jetimët me rastin e festave të fundvitit 2019 2021 

 
Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e 

fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ. 

2019 2021 

 Plani I zhvillimit lokal per komunitetin rom dhe egjiptian 2019 2021 

 
Ngritja dhe vendosja nё funksion e  Qendrave Komunitare 

“Pёr Familjen”  

2019 2021 

 Shërbime alternative per femijet dhe familjen.  2019 2021 

 
Nderhyrje te integruara per perfshirjen dhe integrimin  

socio-ekonomik te femijeve dhe te rinjve.  

2019 2021 

 Qendra Rinore "Po të Ardhmes" 2019 2021 

  “Asnjë Fëmijë Jashtë” 2019 2021 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Mbulimi sa 

më i plotё i 

territorit, tё 

Bashkisë, me 

shёrbime 

sociale duke 

u 

harmonizuar 

me interesat 

dhe nevojat e 

komunitetit. 

Ekzistenca 

e Planit 

Lokal të 

Veprimit 

dhe 

objektivave 

strategjikë 

për fëmijët 

në situatë 

rruge. 

Numri i 

fëmijëve në 

situatë 

rruge të 

mbështetur; 

Numri i 

familjeve 

në situatë 

Ka një PLV 

që zbatohet 

në Bashkinë 

Shkodër.Shtr

irje e 

sherbimeve  

në  territorin 

e bashkise se 

Shkodres per 

identifikimin 

e femije në 

situate 

rruge.Fuqizi

m i 

familjeve te 

ketyre 

femijeve. 

Ka një PLV 

që zbatohet 

në Bashkinë 

Shkodër. 

Shtrirje e 

sherbimeve  

në te gjithe 

territorin e 

bashkise se 

Shkodres ku 

jane 

identifikuar 

femije në 

situate rruge; 

Fuqizimi i 

familjeve 

dhe 

qendrueshm

Qëndruesh

mëria e 

shërbimev

e të 

krijuara në 

të gjithë 

territorin e 

Bashkisë 

së 

Shkodrës.F

uqizimi i 

familjeve 

në 

vështirësi 

social 

ekonomike

. 

Perditesim

Qëndruesh

mëria e 

shërbimeve 

të krijuara 

në të gjithë 

territorin e 

Bashkisë së 

Shkodrës.F

uqizimi i 

familjeve 

në 

vështirësi 

social 

ekonomike. 

Perditesimi 

i PLV dhe 

objektivave 

strategjikë 
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rruge të 

mbështetura

; 

eri e 

sherbimeve 

te ofruara. 

i i PLV 

dhe 

objektivav

e 

strategjikë 

të tij. 

të tij. 

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Bashkёrendi

mi dhe 

harmonizimi 

i aktiviteteve 

lokale me 

Strategjitё 

dhe politikat 

kombёtare, 

me 

institucionet 

nё varёsi tё 

pushtetit 

qendror, 

bashkitё 

fqinje dhe 

shtetet 

kufitare 

Sistemi i 

referimit 

për viktimat 

e dhunës në 

familje i 

riorganizuar 

dhe 

funksional.    

Nr i rasteve 

te referuara.                          

Nr i 

perfituesve 

nga 

funksionimi 

i sistemit te 

referimit.                                 

Nr i 

takimeve te 

organizuara 

te Grupi 

Tekinik i 

Punës GTP) 

Funksionimi 

e 

konsolidimi  

i sistemit te 

referimit te 

rasteve per 

viktimat e 

dhunes në 

familje.Shtri

rja e 

sherbimeve 

ne territorin 

e Bashkise 

Funksionimi 

dhe 

koordinimi i 

sistemit te 

referimit te 

rasteve per 

viktimat e 

dhunes në 

familje dhe 

permiresimi 

i situates se 

viktimave te 

dhunes në 

familje në 

territorin e 

Bashkise se 

Shkodres. 

Mirë 

funksioni

mi i 

sistemit te 

referimit te 

rasteve per 

viktimat e 

dhunes në 

familje me 

qëllim 

fuqizimin 

e 

viktimave 

nëpërmjet 

koordinimi

t 

ndërinstitu

cional në 

ofrimin e 

shërbimev

e në 

përputhje 

me nevojat 

e rastit.  

Qendruesh

meria e 

sistemit te 

referimit 

per 

trajtimin te 

rasteve per 

viktimat e 

dhunes në 

familje me 

synim 

fuqizimin e 

viktimave 

nëpërmjet 

koordinimit 

ndërinstituc

ional në 

ofrimin e 

shërbimeve 

në 

përputhje 

me nevojat 

e rastit.  

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Bashkёrendi

mi dhe 

harmonizimi 

i aktiviteteve 

lokale me 

Strategjitё 

dhe politikat 

kombёtare, 

me 

institucionet 

nё varёsi tё 

pushtetit 

qendror, 

bashkitё 

fqinje dhe 

shtetet 

kufitare 

Nr. i 

aktiviteteve 

ndërgjegjës

uese.             

Nr i 

pjesmarresv

e ne 

aktivitete. 

Planifikimi 

dhe 

organizimi i 

aktiviteteve 

sensibilizues

e te shtrira 

pergjate 

javes se 

cilesuar 

"Java e 

Familjes"  

Planifikimi 

dhe 

organizimi i 

aktiviteteve 

sensibilizues

e te shtrira 

pergjate 

javes se 

cilesuar  

"Java e 

Familjes"  

Organizim 

i 

aktivitetev

e 

sensibilizu

ese për 

familjen 

dhe 

rëndësinë e 

saj në 

edukimin e 

individit 

dhe 

shoqërisë. 

Planifikimi 

dhe 

organizimi i 

aktiviteteve 

sensibilizue

se te shtrira 

pergjate 

javes se 

cilesuar  

"Java e 

Familjes" 

me synim 

informimin 

dhe 

ndergjegjesi

min e 

komunitetit.  

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

Bashkёrendi

mi dhe 

harmonizimi 

i aktiviteteve 

lokale me 

Strategjitё 

dhe politikat 

Numri i 

studentëve 

që 

zhvillojnë 

praktikën 

mësimore  

në Bashki. 

Studentet 

zhvillojne 

praktiken 

profesionale 

në bashkine 

e Shkodres 

ne perputhje 

Studentet 

zhvillojne 

praktiken 

profesionale 

në bashkine 

e Shkodres 

ne perputhje 

Zhvillimi i 

një 

praktike 

mësimore 

profesional

e, në 

pjesëmarrj

Zhvillimi i 

një praktike 

mësimore 

profesional

e, në 

pjesëmarrje 

në aktivitete 
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personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

kombёtare, 

me 

institucionet 

nё varёsi tё 

pushtetit 

qendror, 

bashkitё 

fqinje dhe 

shtetet 

kufitare 

me nevojat e 

territorit, në 

sherbim te 

komunitetit 

me nevojat e 

territorit, në 

sherbim te 

komunitetit 

e në 

aktivitete 

konkrete, 

sipas 

nevojave 

të 

shërbimit 

social të 

bashkisë, 

në shërbim 

të 

komuniteti

t. 

konkrete, 

sipas 

nevojave të 

shërbimit 

social të 

bashkisë, në 

shërbim të 

komunitetit. 

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Bashkёrendi

mi dhe 

harmonizimi 

i aktiviteteve 

lokale me 

Strategjitё 

dhe politikat 

kombёtare, 

me 

institucionet 

nё varёsi tё 

pushtetit 

qendror, 

bashkitё 

fqinje dhe 

shtetet 

kufitare 

Karta për 

barazi 

gjinore 

pjese e 

dokumente

ve 

strategjike 

që zbatohet 

në Bashkine 

e Shkodres. 

Plan 

veprimi 

"Për 

Barazi"; 

Sistem të 

dhënasht 

statistikore 

me bazë 

gjinore. 

Hartimi, 

miratimi dhe 

zbatimi  I 

Planit te 

Veprimit 

"Për 

Barazi”.Bux

hetim gjinor 

dhe me 

pjesëmarrje 

për buxhetin 

e bashkisë. 

Përditësim i 

të dhënave 

statistikore 

me bazë 

gjinore për 

bashkinë e 

Shkodrës me 

një 

vëmendje te 

vecantë ndaj 

cështjeve 

gjinore dhe 

krijimin e 

mundësive 

për barazi 

gjinore në 

punësim. 

Zbatimi ne 

vazhdimesi I 

"Planit te 

veprimit per 

barazi". 

Buxhetim 

gjinor dhe 

me 

pjesëmarrje 

për buxhetin 

e bashkisë. 

Përditësim i 

të dhënave 

statistikore 

me bazë 

gjinore për 

bashkinë e 

Shkodrës me 

një 

vëmendje te 

vecantë ndaj 

cështjeve 

gjinore dhe 

krijimin e 

mundësive 

për barazi 

gjinore në 

punësim.  

Krijimi i 

databaze 

me të 

dhëna 

statistikore 

me bazë 

gjinore. 

Buxhetim 

gjinor dhe 

me 

pjesëmarrj

e në 

buxhetin e 

bashkisë. 

Perditesim

i i planit të 

veprimit 

për 

zbatimin e 

kartës 

evropiane 

për 

barazinë 

mes grave 

dhe 

burrave.   

Perditesimi 

I databazes 

me të dhëna 

statistikore 

me bazë 

gjinore. 

Buxhetim 

gjinor dhe 

me 

pjesëmarrje 

në buxhetin 

e bashkisë. 

Zbatimi i 

planit të 

veprimit 

gjinor.   

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

Partneriteti i 

ngushtë me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese, 

biznesin 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti per 

Konsolidim 

i tryezës 

konsultative 

me 

organizata e 

shoqërisë 

civile, 

institucione

t dhe 

aktorët e 

tjerë. Nr. i 

takimeve 

Konsolidimi 

i tryezes 

konsultative 

dhe 

organizimi i 

takimeve 

periodike, se 

pakut se 

pakut 4 

tryezave ne 

vit. 

Qendrueshm

eria dhe 

vazhdimesia 

e tryezave 

konsultative. 

Qendruesh

meria dhe 

vazhdimesi

a e 

tryezave 

konsultativ

e me 

shoqërinë 

civile, 

koordinimi

n e 

shërbimev

Qendruesh

meria dhe 

vazhdimesi

a e tryezave 

konsultative 

me 

shoqërinë 

civile, 

koordinimi

n e 

shërbimeve 

në territor. 
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moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

ofrimin e 

sherbimeve 

sociale per 

shtresat në 

nevoje. 

periodike të 

tryezës 

konsultative

. Nr I 

organizatav

e 

pjesmarrese

.  

e në 

territor. 

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Partneriteti i 

ngushtë me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese, 

biznesin 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti per 

ofrimin e 

sherbimeve 

sociale per 

shtresat në 

nevoje. 

Nr. i 

aktiviteteve 

ndërgjegjës

uese; Nr. i 

fëmijëve 

dhe 

familjeve 

përfitues të 

shërbimeve 

ekzistuese 

dhe atyre 

alternative; 

Nr. 

partneritete

ve me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese

, 

Planifikimi e 

organizimi I 

aktiviteteve 

informuese 

dhe 

ndergjegjesu

ese per 

respektimin 

e te drejtave 

te femijes 

me 

pjesemarrjen 

aktive te 

femijeve. 

Planifikimi e 

organizimi I 

aktiviteteve 

ndergjegjesu

ese ne 

qendrat 

komunitare 

te shtrira ne 

territorin e 

bashkise se 

Shkodres per 

ndergjegjesi

min e te 

drejtave te 

femijeve dhe 

per te 

inkurajuar 

mirekuptimi

n ndermjet 

tyre. 

Planifikimi 

dhe 

organizimi 

i një sërë 

aktivitetes

h 

ndërgjegjë

suese, të 

shtrira 

gjatë javës 

16 - 20 

nëntor, në 

bashkëpun

im me 

institucion

et dhe 

organizatat 

që në 

fokusin e 

punës së 

tyre kanë 

familjen 

dhe 

fëmijët.  

Planifikimi 

dhe 

organizimi i 

një sërë 

aktivitetesh 

ndërgjegjës

uese, të 

shtrira gjatë 

javës 16 - 

20 nëntor, 

në 

bashkëpuni

m me 

institucione

t dhe 

organizatat 

që në 

fokusin e 

punës së 

tyre kanë 

familjen 

dhe fëmijët.  

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Partneriteti i 

ngushtë me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese, 

biznesin 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti per 

ofrimin e 

sherbimeve 

sociale per 

shtresat në 

nevoje. 

Nr. i 

aktiviteteve 

ndërgjegjës

uese; Nr. i 

fëmijëve 

dhe 

familjeve 

përfitues të 

shërbimeve 

ekzistuese 

dhe atyre 

alternative; 

Nr. 

partneritete

ve me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese

, 

Organizimi 

dhe 

zhvillimi i 

aktivitetit 

sensibilizues 

per  

promovimin 

e Dites 

Nderkombet

are te 

femijeve 

Planifikojme 

dhe 

organizojme 

aktivitete 

ndërgjegjësu

ese dhe 

argëtuese për 

fëmijët, në 

çdo qendër 

komunitare. 

Planifikoj

me dhe 

organizojm

e aktivitete 

ndërgjegjë

suese dhe 

argëtuese 

për 

fëmijët, në 

çdo qendër 

komunitare

. 

Planifikojm

e dhe 

organizojm

e aktivitete 

ndërgjegjës

uese dhe 

argëtuese 

për fëmijët, 

në çdo 

qendër 

komunitare. 

Krijimin dhe Partneriteti i Nr. i Organizimi I Organizimi i Organizim Organizimi 
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administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

ngushtë me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese, 

biznesin 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti per 

ofrimin e 

sherbimeve 

sociale per 

shtresat në 

nevoje. 

aktiviteteve 

ndërgjegjës

uese; Nr. i 

fëmijëve 

dhe 

familjeve 

përfitues të 

shërbimeve 

ekzistuese 

dhe atyre 

alternative; 

Nr. 

partneritete

ve me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese

, 

nje sere 

aktivitetesh 

te shtrira 

pergjate 

javes ne 

qendrat 

komunitare 

per te 

informuar 

dhe 

promovuar 

te drejtat e 

grave ne 

jeten sociale, 

ekonomike, 

politike, 

kulturore, 

etj. 

nje sere 

aktivitetesh 

te shtrira 

pergjate 

javes ne 

qendrat 

komunitare  

për të drejtat 

e grave dhe 

për t`i 

mbështetur 

ato në 

njohjen e 

statusit të 

tyre në 

shoqëri. 

të 

aktivitetev

e 

ndërgjegjë

suese për 

të drejtat e 

grave si të 

drejta 

themelore 

të 

individit. 

I 

aktiviteteve 

ndergjegjes

uese, gjate 

"javes se 

gruas" per 

promovimi

n e rolit te 

gruas ne 

shoqeri  

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Partneriteti i 

ngushtë me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese, 

biznesin 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti per 

ofrimin e 

sherbimeve 

sociale per 

shtresat në 

nevoje. 

Nr. i 

aktiviteteve 

ndërgjegjës

uese; Nr. i 

fëmijëve 

dhe 

familjeve 

përfitues të 

shërbimeve 

ekzistuese 

dhe atyre 

alternative; 

Nr. 

partneritete

ve me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese

, 

Konsolidimi 

i sherbimeve 

parandaluese 

dhe te 

kujdestarise 

familjare me 

synim 

parandalimin 

e 

institucionali

zimit te 

femijeve, 

deinstitucion

alizimi i 

femijeve, 

identifikimi 

dhe trajnimi 

i familjeve te 

gatshme 

kujdestare. 

Konsolidimi 

i sherbimeve 

parandaluese

, 

deinstitucion

alizimi i 

femijeve dhe 

te 

kujdestarise 

familjare me 

synim 

parandalimin 

e 

institucionali

zimit te 

femijeve. 

Lista e 

familje 

kujdestare e 

gatshme per 

te ofruar 

sherbim 

alternativ 

perkunder 

institucionali

zimit. 

    

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

Partneriteti i 

ngushtë me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese, 

biznesin 

Nr. i 

aktiviteteve 

ndërgjegjës

uese; Nr. i 

fëmijëve 

dhe 

familjeve 

përfitues të 

Realizimi i 

Marreveshje

s në mes 

Bashkise se 

Shkodres 

dhe Shprese 

per Boten 

per vtitin 

Realizimi i 

Marreveshje

s në mes 

Bashkise se 

Shkodres 

dhe Shprese 

per Boten 

per vitin 

Realizimi i 

Marreveshj

es në mes 

Bashkise 

se 

Shkodres 

dhe 

Shprese 

Realizimi i 

Marreveshj

es në mes 

Bashkise se 

Shkodres 

dhe Shprese 

per Boten 

per vitin 



124 
 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti per 

ofrimin e 

sherbimeve 

sociale per 

shtresat në 

nevoje. 

shërbimeve 

ekzistuese 

dhe atyre 

alternative; 

Nr. 

partneritete

ve me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese 

2018 per 

krijimin dhe 

ofrimin e 

mundesive 

me te mira 

per personat 

qe jetojne në 

institucionet 

rezidenciale 

dhe 

gjithashtu 

me synim 

bashkepuni

min në 

sherbime te 

tjera per 

familjet në 

nevoje. 

2019 per 

krijimin dhe 

ofrimin e 

mundesive 

me te mira 

per personat 

qe jetojne në 

isntitucionet 

rezidenciale 

dhe 

gjithashtu 

me synim 

bashkepuni

min në 

sherbime te 

tjera per 

familjet në 

nevoje. 

per Boten 

per vitin 

2020 per 

krijimin 

dhe 

ofrimin e 

mundesive 

me te mira 

per 

personat 

qe jetojne 

në 

isntitucion

et 

rezidencial

e dhe 

gjithashtu 

me synim 

bashkepun

imin në 

sherbime 

te tjera per 

familjet në 

nevoje. 

2021 per 

krijimin dhe 

ofrimin e 

mundesive 

me te mira 

per personat 

qe jetojne 

në 

isntitucione

t 

rezidenciale 

dhe 

gjithashtu 

me synim 

bashkepuni

min në 

sherbime te 

tjera per 

familjet në 

nevoje. 

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Partneriteti i 

ngushtë me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese, 

biznesin 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti per 

ofrimin e 

sherbimeve 

sociale per 

shtresat në 

nevoje. 

Nr. i 

aktiviteteve 

ndërgjegjës

uese; Nr. i 

fëmijëve 

dhe 

familjeve 

përfitues të 

shërbimeve 

ekzistuese 

dhe atyre 

alternative; 

Nr. 

partneritete

ve me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese

, 

Ndërgjegjësi

mi i 

komunitetit, 

institucionev

e publike 

dhe 

organizatave  

për t’u bërë 

pjesë dhe për 

t’u përfshirë 

në proçesin e 

integrimit të 

komunitetit 

rom  në 

jetën, 

sociale, 

ekonomike e 

kulturore. 

Ndërgjegjësi

mi i 

komunitetit, 

institucionev

e publike 

dhe 

organizatave  

për t’u bërë 

pjesë dhe për 

t’u përfshirë 

në proçesin e 

integrimit të 

komunitetit 

rom  në 

jetën, 

sociale, 

ekonomike e 

kulturore. 

Ndërgjegjë

simi i 

komuniteti

t, 

institucion

eve 

publike 

dhe 

organizata

ve  për t’u 

bërë pjesë 

dhe për t’u 

përfshirë 

në 

proçesin e 

integrimit 

të 

komuniteti

t rom  në 

jetën, 

sociale, 

ekonomike 

e 

kulturore. 

Ndërgjegjës

imi i 

komunitetit, 

institucione

ve publike 

dhe 

organizatav

e  për t’u 

bërë pjesë 

dhe për t’u 

përfshirë në 

proçesin e 

integrimit të 

komunitetit 

rom  në 

jetën, 

sociale, 

ekonomike 

e kulturore. 

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

Partneriteti i 

ngushtë me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

Nr. i 

aktiviteteve 

ndërgjegjës

uese; Nr. i 

fëmijëve 

dhe 

Zbatimi i 

aktiviteteve 

te 

percaktuara 

në 

marreveshje

Zbatimi i 

aktiviteteve 

te 

percaktuara 

në 

marreveshje

Zbatimi i 

aktivitetev

e te 

percaktuar

a në 

marreveshj
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nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

fitimprurese, 

biznesin 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti per 

ofrimin e 

sherbimeve 

sociale per 

shtresat në 

nevoje. 

familjeve 

përfitues të 

shërbimeve 

ekzistuese 

dhe atyre 

alternative; 

Nr. 

partneritete

ve me 

shoqёrinë 

civile, 

organizatat 

jo-

fitimprurese

, 

n e 

bashkepuni

mit me 

organizaten 

"Sos, 

Fshatrat e 

Femijeve" 

me qellim 

permiresimi

n e ofrimit te 

sherbimeve 

per familjet 

në nevoje në 

bashkine e 

Shkodres në 

kuader te 

shtrirjes se 

sherbimeve 

komunitare. 

n e 

bashkepuni

mit me 

organizaten 

"Sos, 

Fshatrat e 

Femijeve" 

me qellim 

permiresimi

n e ofrimit te 

sherbimeve 

per familjet 

në nevoje në 

bashkine e 

Shkodres në 

kuader te 

shtrirjes se 

sherbimeve 

komunitare. 

en e 

bashkepun

imit me 

organizate

n "Sos, 

Fshatrat e 

Femijeve" 

me qellim 

permiresim

in e ofrimit 

te 

sherbimev

e per 

familjet në 

nevoje në 

bashkine e 

Shkodres 

në kuader 

te shtrirjes 

se 

sherbimev

e 

komunitare

. 

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Gjithpërfshir

ja, 

Pjesëmarrja, 

krijimi i 

Mundёsive 

tё Barabarta 

dhe 

Mosdiskrimi

ni pёr shkak 

tё aftёsive 

ndryshe, 

gjinisë, 

moshës, 

origjinёs, 

minoritetit 

Nr. I 

fëmijëve 

dhe 

familjeve 

përfituese 

nga 

shërbimet e 

ofruara 

Vazhdimi i 

aktiviteteve 

te 

planifikuara 

në 

marreveshje 

me synim 

fuqizimin e 

komunitetit 

rom dhe 

egjiptian dhe 

gjithashtu 

krijimin e 

kushteve me 

te mira te 

jeteses per 

kete 

komunitet. 

Venia ne 

funksion te 

plote e 

qendres 

komunitare 

per romet 

dhe 

egjiptianet. 

Konsolidimi 

i shërbimeve 

të ofruara në 

qendrën dhe 

vazhdimesia 

e 

funksionimit 

te qendres.  

Konsolidi

mi i 

shërbimev

e të ofruara 

në qendrën 

dhe 

vazhdimesi

a e 

funksioni

mit te 

qendres.  

Konsolidim

i i 

shërbimeve 

të ofruara 

në qendrën 

dhe 

vazhdimesi

a e 

funksionimi

t te qendres.  

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

Gjithpërfshir

ja, 

Pjesëmarrja, 

krijimi i 

Nr. i 

jetimëve të 

mbështetur 

me rastin e 

Perkujdesje, 

lehtesim dhe 

permiresim 

te kushteve 

Perkujdesje, 

lehtesim dhe 

permiresim 

te kushteve 

Perkujdesj

e, lehtesim 

dhe 

permiresim 

Perkujdesje, 

lehtesim 

dhe 

permiresim 
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sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Mundёsive 

tё Barabarta 

dhe 

Mosdiskrimi

ni pёr shkak 

tё aftёsive 

ndryshe, 

gjinisë, 

moshës, 

origjinёs, 

minoritetit 

festave të 

fundit të 

vitit; 

socio-

ekonomike 

ne prag te 

festave te 

fundvitit. 

socio-

ekonomike 

ne prag te 

festave te 

fundvitit. 

te kushteve 

socio-

ekonomike 

ne prag te 

festave te 

fundvitit. 

te kushteve 

socio-

ekonomike 

ne prag te 

festave te 

fundvitit. 

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Gjithpërfshir

ja, 

Pjesëmarrja, 

krijimi i 

Mundёsive 

tё Barabarta 

dhe 

Mosdiskrimi

ni pёr shkak 

tё aftёsive 

ndryshe, 

gjinisë, 

moshës, 

origjinёs, 

minoritetit 

Nr. I 

femijeve 

dhe 

familjeve 

qe marrin 

sherbim ne 

qendrën e 

specializuar 

për 

diagnostimi

n e hershem 

ë fëmijëve 

me autizem.  

Venia ne 

funksion te 

plote te 

qendres se 

specializuar 

per autizmin 

dhe ofrimi I 

sherbimeve 

integruese 

dhe 

rehabilituese 

per femijet 

me autizem 

dhe familjet 

e tyre 

Ofrimi i 

sherbimeve 

integruese 

dhe 

rehabilituese 

per femijet 

me autizem 

dhe familjet 

e tyre 

Ofrimi i 

sherbimev

e 

integruese 

dhe 

rehabilitue

se per 

femijet me 

autizem 

dhe 

familjet e 

tyre 

ofrimi I 

sherbimeve 

rehabilitues

e per 

integrimin e 

femijeve 

me autizem 

dhe 

monitorimi 

tyre. 

Krijimin dhe 

administrimi

n e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Gjithpërfshir

ja, 

Pjesëmarrja, 

krijimi i 

Mundёsive 

tё Barabarta 

dhe 

Mosdiskrimi

ni pёr shkak 

tё aftёsive 

ndryshe, 

gjinisë, 

moshës, 

origjinёs, 

minoritetit 

Plani I 

Zhvilllimit 

lokal per 

komunitetin 

rom dhe 

egjiptian i 

miratuar 

dhe pjese e 

dokumente

ve 

strategjike 

te Bashkise 

se Shkodres 

Planifikimi, 

koordinimi 

dhe 

zhvillimi I 

nderhyrjeve 

te integruara 

ne zbatim te 

Planit lokal. 

Planifikimi, 

koordinimi 

dhe zhvillimi 

I 

nderhyrjeve 

te integruara 

ne zbatim te 

Planit lokal. 

Planifikimi

, 

koordinimi 

dhe 

zhvillimi I 

nderhyrjev

e te 

integruara 

ne zbatim 

te Planit 

lokal. 

Perditesimi 

I 

dokumentit 

te Planit te 

Zhvillimit 

te 

Komunitetit 

rom dhe 

egjiptian. 

Ndërtimin 

dhe 

administrimi

n e qendrave 

për ofrimin e 

shërbimeve 

sociale 

Fuqizimi i 

Institucionev

e qe ofrojne 

Sherbime 

Sociale me 

orjentin 

Promovimin 

Nr. i 

Qendrave 

sociale 

komunitare 

funksionale

; Numri I 

perfituesve 

Synojme 

konsolidimin 

e qendrave 

komunitare 

te krijuara, 

ngritjen e 

funksionimi

Synojme 

konsolidimin 

e qendrave 

komunitare 

te krijuara 

dhe te 

sherbimit 

Shërbime 

sociale 

komunitare 

"Për 

Familjen" 

të 

konsolidua

Shërbime 

sociale 

komunitare 

"Për 

Familjen" 

të 

konsoliduar
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lokale. dhe 

Zhvillimin e 

Sherbimeve 

Alternative. 

te 

sherbimeve 

ne qendrat. 

n e 2 

qendrave te 

reja në dy 

njesi 

administrativ

e Postribe, 

Ana e Malit 

dhe Bërdicë, 

dhe 

gjithashtu 

ngritjen e 

sherbimit 

levizes në 

njesite 

administrativ

e Pult dhe 

Shosh. 

levizes.  

Krijimin e 

konsolidimin 

e qendrave 

komunitare. 

ra dhe të 

qëndruesh

me në të 

gjithë 

territorin e 

bashkisë së 

Shkodrës. 

a dhe të 

qëndrueshm

e në të 

gjithë 

territorin e 

bashkisë së 

Shkodrës. 

Ndërtimin 

dhe 

administrimi

n e qendrave 

për ofrimin e 

shërbimeve 

sociale 

lokale. 

Fuqizimi i 

Institucionev

e qe ofrojne 

Sherbime 

Sociale me 

orjentin 

Promovimin 

dhe 

Zhvillimin e 

Sherbimeve 

Alternative. 

Nr. i 

Sherbimeve 

Alternative 

te ofruara.  

Numri I 

femijeve 

dhe 

familjeve 

perfituese. 

Krijimi dhe 

funksionimi 

i Qendres se 

Sherbimeve 

Alternative, 

ditore, 

emergjente.  

Familje 

tëpërzgjedhu

ra dhe të 

trajnuara për 

të ofruar 

shërbimin e 

kujdestarisë.     

Funksionimi 

i Qendres se 

Sherbimeve 

Alternative, 

Ditore, 

Emergjente  

dhe Familje 

të 

përzgjedhura 

dhe të 

trajnuara për 

të ofruar 

shërbimin e 

kujdestarisë.  

Qendër për 

shërbimet 

alternative 

funksional

e, në 

shërbim të 

komuniteti

t.  Lista e 

familje 

kujdestare 

e gatshme 

per te 

ofruar 

sherbim 

alternativ 

perkunder 

institucion

alizimit. 

Monitorim

i I 

familjeve 

kujdestare. 

Qendër për 

shërbimet 

alternative 

funksionale, 

në shërbim 

të 

komunitetit.  

Lista e 

familje 

kujdestare e 

gatshme per 

te ofruar 

sherbim 

alternativ 

perkunder 

instituciona

lizimit. 

Monitorimi 

I familjeve 

kujdestare. 

Ndërtimin 

dhe 

administrimi

n e qendrave 

për ofrimin e 

shërbimeve 

sociale 

lokale. 

Fuqizimi i 

Institucionev

e qe ofrojne 

Sherbime 

Sociale me 

orjentin 

Promovimin 

dhe 

Zhvillimin e 

Sherbimeve 

Alternative. 

Nr. i 

jetimeve 

perfitues te 

sherbimeve 

qe ofrohen. 

Nr I 

famijeve 

dhe 

femijeve 

perfitues te 

sherbimeve. 

Numri i 

personelit te 

trajnuar të 

institucione

Përfshirje 

sociale të 

fëmijëve dhe 

të rinjve 

jetimë të 

Bashkisë 

Shkodër, 

duke 

promovuar 

fuqizimin 

social dhe 

ekonomik të 

tyre. 

Ndertimi I 

"Shtepise 

Venia ne 

funksion e 

shtepi - 

familjes, si 

nje sherbim 

alternativ per 

femijet pa 

perkujdes 

prinderor. 

Konsolidi

mi I 

sherbimev

e prane 

shtepi-

familjes 

dhe 

sherbime 

te gatshme 

per 

integrimin 

dhe 

mbeshtetje

n e 

femijeve 

Ofrimii I 

sherbimeve 

prane 

shtepi-

familjes dhe 

sherbime te 

gatshme per 

integrimin 

dhe 

mbeshtetjen 

e femijeve 

dhe te 

rinjve 

jetime. 
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ve 

perfitues. 

familje" 

publike per 

femijet pa 

perkujdes 

prinderor. 

 

dhe te 

rinjve 

jetime. 

Ndërtimin 

dhe 

administrimi

n e qendrave 

për ofrimin e 

shërbimeve 

sociale 

lokale. 

Krijimi i 

qendres 

komunitare 

rinore per 

nxitjen dhe 

promovimin 

e 

pjesemarrjes 

aktive ne 

formim 

profesional e 

edukim, 

aktivitete 

artistike, 

kulturore dhe 

sociale për të 

rinjtë e 

Bashkisë 

Shkodër. 

Qendër 

rinore 

multifunksi

onale 

publike në 

Shkodër. 

Nr. i të 

rinjve 

perfitues ne 

sherbimet e 

Qendres 

Rinore. Nr. 

i 

sherbimeve 

te ofruara 

në qendër 

për të rinjtë. 

Funksionimi

, konsolidimi 

i sherbimeve 

si: informim, 

edukim dhe 

trajnime 

profesionale 

prane 

qendres 

rinore 

publike.    

Qender 

rinore 

publike ne 

funksion te 

plote per 

ofrimin e 

sherbimeve 

per te rinjte. 

Qender 

rinore 

publike ne 

funksion te 

plote per 

ofrimin e 

sherbimev

e per te 

rinjte. 

Qender 

rinore 

publike ne 

funksion te 

plote per 

ofrimin e 

sherbimeve 

per te rinjte. 

Në 

bashkëpunim 

me 

ministrinë 

përgjegjëse 

për 

mirëqenien 

sociale, 

krijojnë 

fondin social 

për 

financimin e 

shërbimeve, 

sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Krijimi i 

fondit te 

dedikuar per 

mbeshtetjen 

e personave 

me AN në 

bashkerendi

m me 

Shoqerine 

Civile. 

Nr. i  

fëmijëve në 

nevojë që  

marrin 

pjesë dhe 

performojn

ë në 

aktivitetin 

artistiko-

kulturor. 

Planifikimi 

dhe 

organizimi I 

aktivitetit 

“Asnjë 

fëmijë 

jashtë”, si 

një aktivitet 

artistik e 

kulturor 

gjithpërfshir

ës me 

pjesemarrje 

aktive te 

femijeve, per 

femijet dhe 

familjet e 

tyre. Femijet 

npm 

performance

s se tyre 

artistike, 

sjellin vlerat 

njerezore, 

nevojat e 

tyre dhe 

problematika

t kryesore. 

Planifikimi 

dhe 

organizimi I 

aktivitetit 

“Asnjë 

fëmijë 

jashtë”, si 

një aktivitet 

artistik e 

kulturor 

gjithpërfshir

ës me 

pjesemarrje 

aktive te 

femijeve, per 

femijet dhe 

familjet e 

tyre. Femijet 

npm 

performance

s se tyre 

artistike, 

sjellin vlerat 

njerezore, 

nevojat e 

tyre dhe 

problematika

t kryesore. 

Nëpërmjet 

zhvillimit 

të 

aktivitetit 

“Asnjë 

fëmijë 

jashtë”, 

synojmë 

përfshirjen 

e një numri 

të lartë 

fëmijësh 

që vijnë 

nga familje 

në 

vështirësi 

sociale dhe 

ekonomike

, në 

aktivitete 

sociale, 

kulturore, 

etj, me 

qëllim 

integrimin 

e tyre. 

Nëpërmjet 

zhvillimit të 

aktivitetit 

“Asnjë 

fëmijë 

jashtë”, 

synojmë 

përfshirjen 

e një numri 

të lartë 

fëmijësh që 

vijnë nga 

familje në 

vështirësi 

sociale dhe 

ekonomike, 

në aktivitete 

sociale, 

kulturore, 

etj, me 

qëllim 

integrimin e 

tyre. 
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Të dhënat e programit 

Vitet 

Trendi         2017          2018  2019 

Numri i femijeve të trajtuar në qendra rezidenciale 

publike 
              

49  

              

51  

              

51  

              

51  

Numri i Personave të trajtuar në Qendrat 

Komunitare për familjen ( femije,te rinj,gra,te 

moshuar) 

                    

        

4,814 

                      

1,605  

                      

1,605  

                      

1,605  

Numri I personave me kohe te plote 15 

              

15  17 
17 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
11,794 12,182 12,279 

Shpenzimet bruto 3,951 6,914 21,840 11,794 12,182 12,279 

Të ardhurat e programit 1,205 2,094 3,070 - - - 

Shpenzimet neto 2,746 4,820 18,770 11,794 12,182 12,279 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
8,518 8,518 8,596 

Investimet kapitale 400 - 920 300 400 400 

 

Komente 

Programi 104: Familja dhe femijet ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe vijne nga 

transferta specifike dhe nga donatore . Mbulimi I shpenzimeve nga transferta specifike dhe nga 

donatoret per vitin 2016 jane 30.5%,  per vitin 2017 jane 30.3%, per vitin 2018 jane 14.1per 

funksionin e ofrimit te sherbimit per familjen dhe femijet.  Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe 

mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e ofrimit te 

sherbimit per familjen dhe femijet. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga 

dhe sigurime shoqerore  me rreth  72.2% ne vitin 2019 ,  69.9% ne vitin 2020 dhe 70% ne vitin 2021. 

Ndersa shpenzimet korrente zene 25.2% ne vitin 2019 , 26.8 % ne vitin 2020 dhe 26.7% ne vitin 

2021. Shpenzimet kapitale  zene 2.5 % ne vitin 2019 ,  3.3% ne vitin 2020 dhe 3.3% ne vitin 2021. 
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106: Strehimi 

Struktura përgjegjëse Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon mbrojtjen shoqërore për të lehtësuar strehimin e përshtatshëm për njerëzit në 

nevojë. 

10661 Strehimi social  Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të 

përballojnë koston e strehimit  

 Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave 

të tilla të mbrojtjes shoqërore  

 Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë 

për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë 

 Pagesa për të lehtësuar kostot aktuale të strehimit për 

pronarët-banorë (domethënë për të ndihmuar për të 

paguar kredinë ose interesat)  

 Dhënie strehimi me kosto të ulët ose shoqëror 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

10661 Projektim dhe nderhyrje ne infrastrukture me synim permiresimin e 

jeteses per komunitetin rom dhe egjiptian. 

2019 2021 

 Sherbime integruese & zhvilluese dhe administrimi i apartamenteve 

sociale, të krijuar për personat e dalë nga institucionet e përkujdesit 

rezidencial dhe gratë kryefamiljare me probleme social-ekonomike, 

prane Qendes Komunitare "Per Familjen" nr 6. 

2019 2021 

 Strehim social sipas programeve sociale të strehimit  2019 2021 

 Pergatitja e studimit te fizibilitetit mbi permiresimin e kushteve te 

banimit per komunitetin Rom&Egjiptian në Bashkine e Shkodres 

2019 2021 

 

Qëllimet Objektiva

t 

Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Ndërtimin dhe 

administrimin e 

banesave për 

strehimin social, 

sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj. 

Permiresi

mi i 

kushteve 

te banimit 

per 

shtresat në 

nevoje 

Numri i 

familjeve pa 

uje te 

pijshem dhe 

pa 

kanalizime 

te ujrave te 

zeza.            

Numri I 

familjeve 

perfituese 

nga 

nderhyrjet 

ne 

infrastruktur

e. 

Projekti

mi dhe 

planifiki

mi i 

nderhyrj

eve te 

tjera 

infrastru

kturore 

me 

synim 

permires

imin e 

kushteve 

te 

banimit 

dhe te 

jeteses 

Sigurimi i 

financimev

e te 

nevojshme 

per 

realizimin 

dhe 

zbatimin e 

projekteve 

te 

pergatitura 

per 

permiresim

in e 

insfrastrukt

ures së 

kushteve te 

banimit 

Realizimi i 

projekteve 

sipas 

qëllimeve të 

përcaktuara 

dhe sigurimi 

i 

qëndrueshmë

risë së 

ndërhyrjeve 

të kryera për 

përmirësimin 

e kushteve të 

banimit dhe 

infrastruktur

ës publike. 

Realizimi i 

projekteve 

sipas 

qëllimeve të 

përcaktuara 

dhe sigurimi 

i 

qëndrueshmë

risë së 

ndërhyrjeve 

të kryera për 

përmirësimin 

e kushteve të 

banimit dhe 

infrastruktur

ës publike. 
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per 120 

familje 

të 

komunit

etit 

Rom&E

gjiptian  

dhe te 

insfrastrukt

ures 

publike për  

120 familje 

të 

komuniteti

t 

Rom&Egji

ptian  

Ndërtimin dhe 

administrimin e 

banesave për 

strehimin social, 

sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj. 

Permiresi

mi i 

kushteve 

te banimit 

per 

shtresat në 

nevoje 

Numri i 

jetimeve qe 

jetojne në 

konviktet e 

shkollave te 

mesme në 

Shkoder dhe 

te grave 

kryefamiljar

e në 

veshtiresi 

ekonomike; 

Numri i 

apartamente

ve sociale 

funksionale 

për jetimët 

dhe gratë 

kryefamiljar

e pa asnjë 

përkrahje;N

umri i 

shërbimeve 

integruese të 

ofruara. 

Sherbim

e 

integrues

e dhe 

zhvillues

e per 

rreth 30 

jetimë 

dhe 

grate 

kryefami

ljare te 

akomod

uara në 

apartame

nte 

sociale 

funksion

ale dhe 

në 

administ

rim te 

Bashkise 

se 

Shkodre

s. 26 

apartame

nte 

sociale 

funksion

ale dhe 

në 

administ

rim  për 

jetimët 

dhe 

gratë 

kryefami

ljare pa 

asnje 

perkrahj

e.   

Sherbime 

integruese 

dhe 

zhvilluese 

per rreth 

30 jetimë 

jetime dhe 

grate 

kryefamilj

are te 

akomoduar

a në 

apartament

e sociale 

funksional

e dhe në 

administri

m te 

Bashkise 

se 

Shkodres. 

26 

apartament

e sociale 

funksional

e dhe në 

administri

m  për 

jetimët dhe 

gratë 

kryefamilj

are pa 

asnje 

perkrahje.   

Mirë 

administrimi 

i kushteve 

fizike të 

apartamentev

e sociale dhe 

fuqizimi 

socio-

ekonomik i 

individëve 

dhe 

familjeve 

përfituese, 

me qëllim 

integrimin e 

tyre; 

punësimin, 

edukimin për 

krijimin e 

autonomisë 

familjare. 

Mirë 

administrimi 

i kushteve 

fizike të 

apartamentev

e sociale dhe 

fuqizimi 

socio-

ekonomik i 

individëve 

dhe 

familjeve 

përfituese, 

me qëllim 

integrimin e 

tyre; 

punësimin, 

edukimin për 

krijimin e 

autonomisë 

familjare. 

 Ndërtimin dhe 

administrimin e 

Vlerësimi, 

planifikim

Ekzistenca e 

studimeve, 

Vleresim 

në 

Vleresim 

dhe 

Vleresim dhe 

aplikim per 

Vleresim dhe 

aplikim per 
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banesave për 

strehimin social, 

sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj. 

i dhe 

sigurimi i 

kushteve 

të 

përshtatsh

me të 

banimit, 

për 

individët 

dhe 

familjet në 

nevojë,për

mes 

ofrimit të 

alternativa

ve për 

njëstrehim 

të 

gatshëm, 

të 

arritshëm, 

të 

përballues

hëm dhe 

të 

përshtatsh

ëm 

raporteve te 

vlerësimit të 

situatës  së 

strehimit të 

komunitetit 

Rom&Egjyp

tian. 

vazhdim

ësi dhe 

aplikim 

per 

pjesmarr

je në 

program

et 

lehtesues

e 

qeveritar

e si: 

bonus 

qeraje, 

banesa 

sociale 

me kosto 

të ulët, 

banesa 

sociale 

me qera, 

banesa 

me kosto 

te ulet, 

apo 

programi

n e 

subvenci

onimit te 

interesav

e te 

kredive 

nga 

shteti. 

per 

familjet 

në 

nevoje 

dhe 

administ

rimi e 

ketij 

sherbimi

,  

aplikim per 

pjesmarrje 

në 

programet 

lehtesuese 

qeveritare 

si: bonus 

qeraje, 

banesa 

sociale me 

kosto të 

ulët, 

banesa 

sociale me 

qera, 

banesa me 

kosto te 

ulet, apo 

programin 

e 

subvencion

imit te 

interesave 

te kredive 

nga shteti 

per 

familjet në 

nevoje dhe 

administri

mi e ketij 

sherbimi. 

Ndertimi 

dhe 

administri

mi i 

banesave 

sociale per 

familjet në 

nevoje. 

pjesmarrje 

në programet 

lehtesuese 

qeveritare si: 

bonus qeraje, 

banesa 

sociale me 

kosto të ulët, 

banesa 

sociale me 

qera, banesa 

me kosto te 

ulet, apo 

programin e 

subvencioni

mit te 

interesave te 

kredive nga 

shteti. per 

familjet në 

nevoje dhe 

administrimi 

e ketij 

sherbimi.Nd

ertimi dhe 

administrimi 

i banesave 

sociale per 

familjet në 

nevoje. 

pjesmarrje 

në programet 

lehtesuese 

qeveritare si: 

bonus qeraje, 

banesa 

sociale me 

kosto të ulët, 

banesa 

sociale me 

qera, banesa 

me kosto te 

ulet, apo 

programin e 

subvencioni

mit te 

interesave te 

kredive nga 

shteti. per 

familjet në 

nevoje dhe 

administrimi 

e ketij 

sherbimi.Nd

ertimi dhe 

administrimi 

i banesave 

sociale per 

familjet në 

nevoje. 

Ndërtimin dhe 

administrimin e 

banesave për 

strehimin social, 

sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj. 

Vlerësimi, 

planifikim

i dhe 

sigurimi i 

kushteve 

të 

përshtatsh

me të 

banimit, 

për 

Ekzistenca e 

studimeve, 

raporteve te 

vlerësimit të 

situatës  së 

strehimit të 

komunitetit 

Rom&Egjyp

tian. 

Aplikimi 

prane 

qeverise 

dhe 

donatore

ve 

potencial  

per 

nderhyrj

e në 

Aplikim  

prane 

qeverise 

dhe 

donatoreve 

potencial 

per 

nderhyrje 

në 

infrastrukt

Realizimi i 

Projekteve te 

aplikuara 

dhe 

potencialisht 

te miratuara  

prane 

qeverise dhe 

donatoreve 

potencial per 

Realizimi i 

Projekteve te 

aplikuara 

dhe 

potencialisht 

te miratuara  

prane 

qeverise dhe 

donatoreve 

potencial per 
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individët 

dhe 

familjet në 

nevojë,për

mes 

ofrimit të 

alternativa

ve për 

njëstrehim 

të 

gatshëm, 

të 

arritshëm, 

të 

përballues

hëm dhe 

të 

përshtatsh

ëm 

infrastru

kture me 

qellim 

permires

imin e 

kushteve 

te jeteses 

per 

komunit

etin rom 

dhe 

egjiptian

. 

ure me 

qellim 

permiresim

in e 

kushteve te 

banimit per 

komuniteti

n rom dhe 

egjiptian. 

nderhyrje në 

infrastruktur

e me qellim 

permiresimin 

e kushteve te 

banimit per 

komunitetin 

rom dhe 

egjiptian dhe 

vazhdimi i 

aplimeve per 

projekte te te 

tjera 

nderhyrje në 

infrastruktur

e me qellim 

permiresimin 

e kushteve te 

banimit per 

komunitetin 

rom dhe 

egjiptian dhe 

vazhdimi i 

aplimeve per 

projekte te te 

tjera 

 

Të dhënat e programit 2017 2018 2019 Trendi 

Numri i punonjesve  1 1 1 1 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
2,421 2,837 2,845 

Shpenzimet bruto 3,836 - 4,694 2,421 2,837 2,845 

Të ardhurat e programit 3,836 - - - - - 

Shpenzimet neto - - 4,694 2,421 2,837 2,845 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
821 837 845 

Investimet kapitale 3,836 - - - - - 

 

 

Komente 

Programi 106: Strehimi ne vitin 2016 ka si burim financimi 100% transferten e kushtezuar , 

investime per strehimin.  Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e 

bashkise dhe transferta e pakushtezuar per strehimin. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene 

shpenzimet korrente me rreth  66.1% ne vitin 2019 ,  70.5% ne vitin 2020 dhe 70.5% ne vitin 2021. 

Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore  zene 33.9% ne vitin 2019 , 29.5 % ne vitin 2020 

dhe 29.7% ne vitin 2021.  
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107: Kujdesi social 

Struktura përgjegjëse Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik  

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon kontributet monetare si një mbështetje ekonomike dhe shërbime shoqërore për 

familjet dhe individët që nuk mund të arrijnë të ardhura minimale 

10770 Ndihma Ekonomike 

(Asistencë Shoqërore) 
 Të ardhura në para për grupe të ndryshme familesh dhe 

individësh në nevojë 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3) 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Fillon Mbaron 

10770 Ndihma ekonomike  2019 2021 

 

Qëllimet Objektivat Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Krijimin 

dhe 

administrim

in e 

shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, 

gratë, të 

moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj. 

Bashkёrendi

mi dhe 

harmonizimi 

i aktiviteteve 

lokale me 

Strategjitё 

dhe politikat 

kombёtare, 

me 

institucionet 

nё varёsi tё 

pushtetit 

qendror, 

bashkitё 

fqinje dhe 

shtetet 

kufitare 

Numri i 

familjeve 

me 

kryefamilja

rë gra/burra 

te asistuara 

me ndihme 

ekonomike  

Lehtesimi i 

situates 

ekonomike-

sociale per 

famijet në 

nevoje;  

Familjeve 

qe trajtohen 

me ndihme 

ekonomike,  

(Nr 

kryefamilja

rë gra 

/burra  

Lehtesimi i 

situates 

ekonomike-

sociale per 

famijet në 

nevoje;  

Familjeve 

qe trajtohen 

me ndihme 

ekonomike,  

(Nr 

kryefamilja

rë gra 

/burra ) 

Lehtesimi i 

situates 

ekonomike-

sociale per 

famijet në 

nevoje;  

Familjeve 

qe trajtohen 

me ndihme 

ekonomike,  

(Nr 

kryefamilja

rë gra 

/burra )  

Lehtesimi i 

situates 

ekonomike-

sociale per 

famijet në 

nevoje;  

Familjeve 

qe trajtohen 

me ndihme 

ekonomike,  

(Nr 

kryefamilja

rë gra 

/burra ) 

 

Të dhënat e programit 
Vitet 

Trendi 
2017 2018 2019 

Përfitues të NE sipas 

kategorive 

Familje pa të 

ardhura të 

mjaftueshme 

3,616 4,312 4,284 4,284 

Jetimë mbi 25 vjeç 10 12 12 12 

Prindër me më 

shume së 2 fëmijë të 

lindur njëherësh 

11 13 13 13 

Viktima te 

trafikimit 
0 0 0 0 

Viktima të dhunës 

në familje 
3 4 3 3 

Total 3,640 4,341 4,312 4,312 
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Masa e përfitimit në 

000/lekë/vit 

Familje pa të 

ardhura të 

mjaftueshme 

170,448 211,014 209,049 209,049 

Jetimë mbi 25 vjeç 312 374 374 351 

Prindër me më 

shume së 2 fëmijë të 

lindur njëherësh 

396 468 468 468 

Viktima të dhunës 

në familje 
108 144 108 96 

Total 171,264 212,000 210,000 209,964 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
210,000 220,200 253,200 

Shpenzimet bruto 209,533 177,986 72,400 210,000 220,200 253,200 

Të ardhurat e programit 209,533 177,986 72,400 210,000 220,200 253,200 

Shpenzimet neto - - - - - - 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
- - - 

Investimet kapitale - - - - - - 

 

 

Komente 

Programi 107: Kujdesi social ka si burim financimi te ardhurat qe vijne nga transferta e kushtezuar . 

Mbulimi I shpenzimeve nga transferta e kushtezuar eshte 100% per kujdesin social per pagesen e 

familjeve ne nevoje. Pjesen e shpenzimeve e zene 100% shpenzimet korrente per vitet 2019, 2020 dhe 

2021. 
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6. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë  

 

6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime 

PPV eshte miratuar me vendimin e KKT nr.5 date 16.10.2017 “ Per miratimin e planit te pergjithshem 

vendor , Bashkia Shkoder” , pas konfirmimit dhe materialeve te plota te planit , Agjensia Kombetare e 

Planifikimit te Territorit  e ka botuar ne rregjistrinin kombetar te planifikimit te territorit si dhe faqen 

e vet zyrtare www.planifikimi.gov.al ne muajin Maj 2018. 

6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit  

Nuk ka akoma zbatim te projekteve sepse PPV fillon zbatimin ne 2018. 

7. Shtojcë 

 

7.1 Regjistri i aseteve  

 

Asetet financiare  

 

Asetet financiare sipas tabeles se meposhtme. 

 

PASQYRË E KONSOLIDUAR E GJENDJES FINANCIARE VITI 2017 

PF KONSOLIDUAR PËRMBLEDHËSE 

Gjendja Financiare 2017   

Format 10 BASHKIA SHKODËR  VITI 2017 

  

  TOTALI   NE LEKE 

Nr 
Numri 

llogarise 
                     EMËRTIMI 

Ushtrimi i 

Mbyllur 

Ushtrimi 

Paraardhës 

1 2 3 4 5 

1 A AKTI VE 10,359,743,260 9,713,417,248 

2 I AKTIVE QARKULLUESE (1 - 3 ) 2,045,679,300 1,810,561,638 

3 
Klasa 

5 
1. Arka, Banka dhe Diponibilitete 1,038,120,034 989,467,664 

4 50 Letra me vlere te vendosjes 0 0 

5 511 Vlera per tu arketuar 0 0 

6 512 Llogari ne banke 8,181,194 15,877,240 

7 520 Disponibilitete ne thesar 1,021,272,160 972,072,644 

8 531 Arka 0 0 

9 532 Vlera te tjera 8,666,680 1,517,780 

10 54 Akreditiva dhe paradhenie 0 0 

http://www.planifikimi.gov.al/
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11 56 Llogari ne organizma krediti 0 0 

12 59 Provigjone zhvlersimi,letra me vlere(-) 0 0 

13 
Klasa 

4 
2. Llogari te Arketueshme 796,927,347 632,533,416 

14 409 Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore 0 0 

15 41 Kliente e llogari te ngjashme 0 0 

16 
423 e 

429 
Personeli, paradhenie, deficite e gjoba 0 0 

17 431 Shteti tatim taksa 0 0 

18 432 Tatime mbledh nga shteti per llog.Pushtetit Lokal 0 0 

19 433 Shteti fatkeqesi natyrore 0 0 

20 4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 8,796,541 72,003,529 

21 435 Sigurime Shoqerore 0 0 

22 436 Sigurime Shendetesore 0 0 

23 
437e 

438 
Organizma te tjere shoqerore 0 0 

24 44 Institucione te tjera publike 0 0 

25 45 Mardhenie me instit.brenda dhe jasht sistemit 0 0 

26 465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave vlere 0 0 

27 468 Debitore te ndryshem 788,130,806 560,529,887 

28 49 Shuma parashikuara perzhvleresim(-) 0 0 

29 
Klasa 

3 
3. Llogarite e gjendjes se inventarit 210,631,919 188,560,558 

30 31 Materiale 52,203,548 37,609,604 

31 32 Objekte inventari 158,428,371 150,950,954 

32 33 Prodhime, punime e sherbime ne proces 0 0 

33 34 Produkte 0 0 

34 35 Mallra 0 0 

35 36 Gje e gjalle ne rritje e majmeri 0 0 

36 37 Gjendje te pa mbërritura ose prane te treteve 0 0 

37 38 Diferenca nga çmimet e magazinimit 0 0 

38 39 Shuma te parashikuara per Zhvleresim(-) 0 0 

39 II AKTIVE JO QARKULLUESE ( 1 - 4 ) 8,294,329,184 7,902,855,610 

40 23 .Investime 136,578,670 81,534,402 

41 230 Shpenzime per rritjen e AQ pa trupezuara 55,891,056 53,111,628 

42 231 Shpenz.per rritjen e AQ te trupezuara 80,687,614 28,422,774 

43 232 Transferime kapitale 0 0 

44 25.26 2.Aktive Financiare 0 0 

45 25 Huadhenie e nenhuadhenie 0 0 

46 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 0 0 

47 
21,24,2

8 
.Aktive te Qendrushme te trupezuara 8,088,445,310 7,767,449,287 

48 210 Toka.troje.terene 1,012,586,506 1,002,831,419 

49 211 Pyje.kullota.plantacione 6,284,216 5,534,175 

50 212 Ndertime 3,242,566,446 3,117,833,334 

51 213 Rruge.rrjete.vepra ujore 3,672,908,320 3,516,832,776 
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52 214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 183,961,011 163,952,526 

53 215 Mjete transport 53,152,479 54,502,706 

54 216 Rezerva shtetrore 0 0 

55 217 Kafshe pune e prodhimi 0 0 

56 218 Inventar ekonomik 315,584,915 292,786,906 

57 219 Amortizimi aktiveve te qendrushme te trupezuara(-) -599,314,265 -555,905,241 

58 24 Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara 200,715,681 169,080,686 

59 28 Caktime 0 0 

60 20 4. Aktive te Qendrushme te pa trupezuara 69,305,204 53,871,921 

61 201 Prime dhe emisione te rimbursimit te huave 0 0 

62 202 Studime e kerkime 69,305,204 53,871,921 

63 203 Koncesione.patenta, licenca e tjera ngjashme 0 0 

64 209 Amortizimi I aktiveve te qendrushme pa trupezuara(-) 0 0 

65 
II

I 
AKTIVE TE TJERA 19734777 0 

66 477 Diferenca konvertimi aktive 0 0 

67 481 Shpenz.pertu shpernd.ne disa ushtrime 0 0 

68 486 Shpenzime te periudhave te ardheshme 19,734,777 0 

69 B PASIVE 1,145,968,758 799,522,892 

70 I DETYRIME QARKULLUESE (1 - 2 ) 386,450,986 275,488,319 

71 Klasa4 1. Llogari te pagueshme 386450986 275488318.8 

72 419 Kliente(Kreditore), parapagesa pjesore 0 0 

73 40 Furnitore e llogari te lidhura me to 28,637,490 11,818,184 

74 42 Personeli e llogari te lidhura me to 40,171,513 36,111,110 

75 431 Shteti tatim-taksa 2,774,302 1,894,845 

76 432 Tatime mbedhura nga shteti per llog.Pusht.Lokal 0 0 

77 433 Shteti fatkeqesi natyrore 0 0 

78 4341 Te tjera operacione me shtetin(kreditor) 36,697,351 36,640,141 

79 435 Sigurime shoqerore 11,964,744 10,685,849 

80 436 Sigurime shendetsore 1,469,365 1,349,931 

81 
437.43

8 
Organizma te tjere shoqerore 9,600 60,000 

82 44 Institucione te tjera publike 3,000 3,000 

83 45 Marredhenie me institucione brenda e jasht sistemit 0 0 

84 460 Huadhenes 0 0 

85 464 Detyrime per t' paguar per blerjen e letrave me vlere 0 0 

86 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 55,315,918 53,647,851 

87 467 Kreditore te ndryshem 209,407,703 123,277,408 

88 16 2.Huamarrje Afat Shkurter te brendshme 0 0 

89 II DETYRIME JO QARKULLUESE 0 0 

90 17 .Hua te jashtme 0 0 

91 III PASIVE TE TJERA 759,517,772 524,034,573 

92 475 Te ardhura per tu regjist.vitet pasardhese 759,517,772 524,034,573 

93 478 Diferenca konvertime pasive 0 0 
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94 480 Te ardhura pertu klasifikuar ose rregulluar 0 0 

95 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit 0 0 

96 
 

AKTIVET  NETO(A-B) 9,213,774,503 8,913,894,357 

97   PERFAQESUAR: Nga Fondi i Kosoliduar 8,808,298,169 8,123,415,486 

98 
 

Nga kjo ; Rezult.e mbartura e te ushtrimit(+-) 405,476,334 790,478,871 

 

 

Asetet jofinanciare  

Tabela bashkelidhur 7.1 -  Asetet jofinanciare  

 

Shitje ose blerje asetesh 

Shitje dhe blerje asetesh , nuk ka  

7.2 Hua (debit) 

Bashkia Shkoder nuk ka hua . 

7. 3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar 

Bashkia Shkoder nuk ka garanci.  

7. 4 Kontratat Leasing 

Kontrata leasing nuk ka  

7.5 Kontratat Qiraje 

Kontrata qiraje nuk ka 

7. 6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing) 

Tabela bashkelidhur 7.6- Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing) . 

7.7 Konçesione dhe PPP 

Koncesione dhe PPP nuk ka  

7.8 Shoqëritë në pronësi të bashkisë 

Bashkelidhur tabela  7.8 –Shoqerite ne pronesi te bashkise  

7.9 Paketa fiskale 
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Bashkangjitur materialit anekse 7.9-Paketa fiskale 

7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale  

Shpenzimet totale te bashkise  kane varesi nga te ardhurat e planifikuara sipas paketes fiskale 

meatarisht ne masen 24.6% dhe kokretisht ne vitin 2019 ne masen 25.4%, ne vitin 2020 ne masen 

25% dhe ne vitin 2021 ne masen 24.6%. Kjo shikohet dhe ne tabelen e meposhtme . 

 

 
VITI 2019 VITI 2020 VITI 2021 MESATARJA 

TRANSFERTAT QEVERITARE 74.6% 75.0% 76.6% 75.4% 

ARDHUARAT E VETA 25.4% 25.0% 23.4% 24.6% 

           

Taksat dhe tarifat e sherbimit qe lidhen direkt  me koston e sherbimet te planifikuara ne paketen  

fiskale  zene  mesatarisht 54.7%  te  te ardhurave e veta totale  dhe kokretisht 54.8% ne vitin 2019, 

54.7% ne vitin 2020 dhe 54.6 % ne vitin 2021. 

                

 

7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përllogaritjes së të ardhurave 

Raporti i vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të veta 

 
Të ardhurat e veta përfshijnë të gjitha burimet e të ardhurave, me përjashtim të transfertës nga burimet 

qendrore. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga 

Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.  

 

Planifikimi i te ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë Shkodër, e 

cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e 

pagimit, kohën e kryerjes së tyre, efektet e lehtësive, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve 

dhe agjentët tatimorë. 

 

Paketa fiskale përcakton rregullat për mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave nga organet e 

qeverisjes vendore, për vendosjen e taksave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre. 
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Në mënyrë të hollësishme, përveç strukturimit, detajon çdo lloj takse të administruar nga organet 

vendore të administrimit, përcakton qartë edhe administrimin e saj duke filluar me mënyrën e 

llogaritjes, personat përgjegjës të pagimit të taksës dhe ato të mbledhjes së saj. 

 

Paketa fiskale e bashkisë Shkodër për këtë kategori e hartuar dhe e ndryshuar edhe me përfshirjen e 

përfaqësuesve të komunitetit të biznesit e më konkretisht biznesit të madh dhe të vogël, banorëve të 

njësive administrative, përfaqësues të komunitetit sipas interesit, këshilltarë etj., pasqyron disa 

politika të rëndësishme për uljen e disa niveleve ligjore/kufi, etj. sipas kompetencave ligjore, si më 

poshtë:  

  Politikat incentivuese në taksa: 

 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 

 Nivelin minimal ligjor për taksën e ndikimit në infrastrukturë 

 

Politikat incentivuese dhe uljet nën nivelet e kostos së sherbimit të llogaritur: 

 Tarifa zero për shërbimin e gjelbërimit për zonat rurale 

 Tarifa minimale deri në zero për shërbimin e ndriçimit publik në 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 nga Drejtoria Tatimore 

 Tarifa të ulëta pastrimi, dhe pa tarifa të tjera për ambulantët 

 

Procesi i planifikimit të të ardhurave të veta u realizua në bashkëpunim me administratën e bashkisë, 

me Njësitë Administrative, me Institucionet e Agjentët tatimorë, etj. Vazhdimi i këtij procesi 

bashkëpunues do të mundësojë sigurimin e të ardhurave, me efekt 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. 
 

 

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat, të ardhurat nga tarifat dhe të 

ardhurat nga burime të tjera.  

 /mijë lekë       Plan 2019          Plan 2020     Plan 2021 

Të ardhurat e veta   686,197 694,066 702,053 

Të Ardhura nga Taksat Vendore 290,384 293,500 296,666 

Të Ardhura nga Taksat e Ndara 80,545 82,099 83,684 

Te Ardhura nga Tarifat Vendore 300,250 303,293 306,372 

Të Ardhura të tjera 15,018 15,174 15,331 

Të Ardhura nga Donacionet 0 0 0 

 



142 
 

Të Ardhura nga 
Taksat Vendore

42%

Të Ardhura nga 
Taksat e Ndara

12%

Te Ardhura nga 
Tarifat Vendore

44%

Të Ardhura të 
tjera
2%

Të Ardhura nga 
Donacionet

0%

TË ARDHURAT E VETA

 
Grafiku 1 Të ardhurat nga burimet e veta 
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Grafiku 2 Ndikimi në planin e të ardhurave, i çdo takse dhe tarife 

 

Zërat e taksave dhe tarifave qe ndikojnë pjesën më të madhe të planit të të ardhurave nga burimet e 

veta janë kryesisht tarifat për pastrimin që zë rreth 25% të tij, taksa e pasurisë së paluajtshme që zë 

rreth 19%, taksa e ndikimit në infrastrukturë që zë rreth 19%, taksa e mjeteve të përdorura që zë rreth 

10%, tarifa e zënies së hapësirës publike që zë rreth 6%, të ardhura nga institucionet e varësisë që zë 

rreth 4%, tarifa e ndriçimit publik që zë rreth 3%, taksa e tabelës që zë rreth 3%. Këto zëra kryesorë 

mbulojnë rreth 85% të planit të të ardhurave të Bashkisë Shkodër. 

 
Tabela e mëposhtme pasqyron planin e të ardhurave të veta, të kategorizuar sipas klasifikimit 

ekonomik ligjor: 
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Tabela 1 Të ardhurat e veta të Bashkisë Shkodër   

LLOJET E TË ARDHURAVE
Realizimi 

2016

Realizimi 

2017

Plan            

2018

Plan               

2019

Plan             

2020

Plan             

2021

A TË ARDHURAT E VETA 506,153 612,033 678,761 686,197 694,066 702,053

A.I TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE 195,810 278,096 287,333 290,384 293,500 296,666

I.1 Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël12,575 4,528 4,725 4,772 4,820 4,868

I.1.0 Të ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogel (e prapambetur) 470 214 100 50 25 12

I.2 Te ardhura nga taksa mbi pasurinë  e paluajtshme 103,605 112,894 129,988 131,287 132,600 133,927

I.3 Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel 10,911 14,460 11,514 11,859 12,215 12,581

I.4 Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja51,655 129,066 124,000 125,240 126,492 127,757

I.5 Të ardhura nga taksa e tabelës 16,594 16,934 17,006 17,176 17,348 17,521

A.II TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA 54,447 57,207 79,021 80,545 82,099 83,684

II.1 Të ardhura nga taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve të përdorura48,150 49,166 64,860 66,157 67,480 68,830

II.2 Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme6,226 8,010 8,500 8,670 8,843 9,020

II.3 Të ardhura nga taksa e rentës minerare 71 31 61 62 63 64

II.4 Të ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale 0 0 5,600 5,656 5,713 5,770

A.III TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE 239,278 241,838 297,236 300,250 303,293 306,372

III.1 Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave 123,412 133,038 166,879 168,548 170,233 171,936

III.2 Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik 28,092 29,755 34,267 34,610 34,956 35,305

III.3 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin 20,442 21,627 21,509 21,724 21,941 22,161

III.5 Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë 67,332 57,418 74,581 75,368 76,163 76,970

A.IV TË ARDHURA TË TJERA 11,523 32,153 14,864 15,018 15,174 15,331

A.V TË ARDHURA NGA DONACIONET 5,095 2,739 307 0 0 0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela e mëposhtme pasqyron në mënyrë analitike ngarkesën fiskale sipas njësive administrative:  
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Tabela 2 Ngarkesa fiskale sipas njësive administrative 
Planifikimi i të ardhurave për vitet 2019-2021, sipas Njësive Administrative / mijë Lekë 

  
Njësia Administrative Qendër Njësi Administrative të tjera 

Viti Totali Shuma 
Lagje 

nr. 1 

Lagje 

nr. 2 

Lagje 

nr. 3 

Lagje 

nr. 4 

Lagje 

nr. 5 
Shuma Pult Shosh Shalë Postribë 

Guri i 

Zi 
Bërdicë Velipojë Dajc 

Ana e 

Malit 
Rrethina 

2019 686,197 481,778 115,839 99,965 94,896 105,018 66,059 204,420 2,350 3,042 3,534 12,786 16,703 18,624 90,378 15,570 10,877 30,556 

2020 694,066 487,302 117,168 101,111 95,984 106,223 66,816 206,764 2,377 3,077 3,574 12,933 16,894 18,838 91,415 15,748 11,002 30,906 

2021 702,053 492,910 118,516 102,275 97,089 107,445 67,585 209,143 2,404 3,112 3,615 13,082 17,088 19,055 92,467 15,929 11,129 31,262 

Lagje nr. 1
17%

Lagje nr. 2
15%

Lagje nr. 3
14%

Lagje nr. 4
15%

Lagje nr. 5
10%

Pult
0%

Shosh
0%

Shalë
1%

Postribë
2%

Guri i Zi
2%

Bërdicë
3%

Velipojë
13%
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2%

Rrethina
4%

 
Grafiku 3 Planifikimi i të ardhurave, sipas njësive administrative 
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Pesha kryesore në realizimin e të ardhura i ngarkohet Njësisë administrative Shkodër, rreth 70% të 

planit total të të ardhurave, si dhe Njësisë Administrative Velipojë në vlerën rreth 13% të planit total 

të të ardhurave.  

 

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, 

si dhe përjashtimet apo lehtësitë fiskale sipas paketës fiskale të miratuar nga këshilli bashkiak. 

Në total kapaciteti i taksapaguesve është parashikuar rreth 41,150 (familje, biznese dhe institucione). 

Peshën numerike më të madhe të taksapaguesve e përbëjnë familjet, me rreth 86%. 

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

administrative. 
 

Tabela 3 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 21,253 3,311 968 50 

  Lagjia nr.1 4,745 897 282 14 

  Lagjia nr.2 4,231 730 189 8 

  Lagjia nr.3 4,399 725 211 9 

  Lagjia nr.4 4,698 778 226 13 

  Lagjia nr.5 3,180 181 60 6 

II NjA të tjera 14,172 1,098 298 0 

  NjA Pult 334 5 0 0 

  NjA Shosh 80 5 0 0 

  NjA Shalë 477 12 0 0 

  NjA Postribë 1,609 72 20 0 

  NjA Guri i Zi 1,907 86 23 0 

  NjA Bërdicë 1,425 110 30 0 

  NjA Velipojë 1,270 485 136 0 

  NjA Dajc 1,152 42 11 0 

  NjA Ana e Malit 1,017 43 11 0 

  NjA Rrethinat 4,901 238 67 0 

  TOTALI 35,425 4,409 1,266 50 

 



146 
 

Taksapa
gues 

Familja…Taksapa
gues 

biznes …

Taksapa
gues 

biznes …

Instituci
one
0.1%

Kapaciteti …

 
Grafiku 4 Taksapaguesit 

 

 

B.1 Taksapaguesit familjarë 

 

Në total numri i familjeve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale te 

bashkisë Shkodër është 35,425. Numri i familjeve në njësinë administrative Shkodër zë 

peshën kryesore me 21,253 familje ose 60% të numrin të përgjithshëm të familjeve në 

Bashkinë Shkodër. 

60%
40%

Numri i familjeve taksapaguese sipas vendodhjes 

Njësia Qendër Njësi Adminstrative
 

Grafiku 5 Numri i familjeve taksapaguese 
 

 

Parashikimi i të ardhurave nga familjet është bërë duke ju referuat kapaciteteve reale të familjeve 

rezidente sipas Cenusit. 

Në planin e të ardhurave janë parashikuar lehtësi fiskale për familjet me probleme sociale, si dhe për 

familjet që janë përfitues te ndihmës ekonomike, për pensionistët, për invalidët etj. 

Më poshtë tabela përmbledhëse për familjet sipas kategorive/lehtësive fiskale dhe sipas Njësive 

Administrative: 
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Tabela 4 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 Qendër 
21,253 12,184 7,194 1,875 

  Lagjia nr.1 
4,745 2,772 1,554 419 

  Lagjia nr.2 
4,231 2,407 1,451 373 

  Lagjia nr.3 
4,399 2,536 1,475 388 

  Lagjia nr.4 
4,698 2,709 1,575 414 

  Lagjia nr.5 
3,180 1,760 1,139 281 

II NjA të tjera 
14,172 8,324 2,800 3,048 

  NjA Pult 
334 36 42 256 

  NjA Shosh 
80 17 21 42 

  NjA Shalë 
477 98 55 324 

  NjA Postribë 
1,609 866 163 580 

  NjA Guri i Zi 
1,907 1,156 286 465 

  NjA Bërdicë 
1,425 885 276 264 

  NjA Velipojë 
1,270 784 395 91 

  NjA Dajc 
1,152 699 343 110 

  NjA Ana e Malit 
1,017 612 209 196 

  NjA Rrethinat 
4,901 3,171 1,010 720 

  TOTALI 
35,425 20,508 9,994 4,923 

Familje me 
tarifa të …

Pensionistë, 
invalidë, etj.

28%
Përfitues të 

ndihmës 
ekonomike

14%

Familje sipas kategorive të tarifimit

 

Grafiku 6 Shpëndarja e Familjeve sipas kategorive të tarifimit 

 

B.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 5,509. Biznesi i vogël zë rreth 78% të numrit total të 

bizneseve.  

Numri i institucioneve që përfshihen në detyrimet fiskale janë rreth 33, 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: 
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Tabela 5 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 Qendër 
4,329 3,311 968 50 4,329 

  Lagjia nr.1 
1,193 897 282 14 1,193 

  Lagjia nr.2 
927 730 189 8 927 

  Lagjia nr.3 
945 725 211 9 945 

  Lagjia nr.4 
1,017 778 226 13 1,017 

  Lagjia nr.5 
247 181 60 6 247 

II NjA të tjera 
1,396 1,098 298 - 1,396 

  Pult 
5 5 - - 5 

  Shosh 
5 5 - - 5 

  Shalë 
12 12 - - 12 

  Postribë 
92 72 20 - 92 

  Guri i Zi 
109 86 23 - 109 

  Bërdicë 
140 110 30 - 140 

  Velipojë 
621 485 136 - 621 

  Dajc 
53 42 11 - 53 

  Ana e Malit 
54 43 11 - 54 

  Rrethinat 
305 238 67 - 305 

  
TOTALI 

5,725 4,409 1,266 50 5,725 

 

 
Grafiku 7 Numri i bizneseve 

 

Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e vogla vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregti dhe 

shërbime me 91% ndaj totalit të bizneseve të vegjël. 
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Tabela 6 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 Ambulantë 

I NjA Shkodër 3,311 2,994 196 121 

  Lagjia nr.1 897 833 58 6 

  Lagjia nr.2 730 682 39 9 

  Lagjia nr.3 725 582 51 92 

  Lagjia nr.4 778 734 36 8 

  Lagjia nr.5 181 163 12 6 

II NjA të tjera 1,098 1,042 56 - 

  Pult 5 5 - - 

  Shosh 5 5 - - 

  Shalë 12 12 - - 

  Postribë 72 72 - - 

  Guri i Zi 86 73 13 - 

  Bërdicë 110 108 2 - 

  Velipojë 485 457 28 - 

  Dajc 42 40 2 - 

  Ana e Malit 43 39 4 - 

  Rrethinat 238 231 7 - 

  TOTALI 4,409 4,036 252 121 

 
Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e mëdha, vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregti dhe 

shërbime me 83% ndaj totalit të bizneseve të mëdhenj.  

 

 
Tabela 7 Kapaciteti i bizneseve të mëdha sipas natyrës së tyre 

KAPACITETI I BIZNESEVE TE MEDHA SIPAS NATYRES SE TYRE 

Nr 
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 
968 781 26 80 33 48 

  Lagjia nr.1 282 235 7 20 8 12 

  Lagjia nr.2 189 147 5 18 6 13 

  Lagjia nr.3 211 165 6 22 7 11 

  Lagjia nr.4 226 191 6 13 7 9 

  Lagjia nr.5 
60 43 2 7 5 3 

II NjA të tjera 
298 266 17 9 6 - 

  Pult - - - - - - 

  Shosh - - - - - - 

  Shalë - - - - - - 

  Postribë 20 17 3 - - - 
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  Guri i Zi 23 19 1 2 1 - 

  Bërdicë 30 26 3 - 1 - 

  Velipojë 136 131 2 2 1 - 

  Dajc 11 10 1 - - - 

  Ana e Malit 11 9 2 - - - 

  Rrethinat 
67 54 5 5 3 - 

 

TOTALI 1,266 1,047 43 89 39 48 

 

Tregtare dhe 
sherbimi

87%

Karburnat
1%

Prodhim
6%

Ndertim
1%

Profesione te lira
3%

Ambulant
2%

 
Grafiku 8 Kapaciteti i bizneseve sipas natyres 

 

 

C. Detajimi e të ardhurave sipas zërave, pesha në të ardhurat e bashkisë 

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat vendore, të ardhura nga 

taksat e ndara, nga tarifat vendore, donacione dhe të ardhurat e tjera. 

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“, i ndryshuar; 

 

 
C.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.   

Për vitet 2019-2021 parashikohet që të ardhurat nga taksat të përbëjnë rreth 42% të të ardhurave nga 

burimet e veta  të bashkisë.  

Pjesë e rëndësishme në këtë kategori të taksave vendore janë të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e 

paluajtshme, e cila zë mbi 45% te totalit të të ardhurave nga taksat e veta, dhe më pas vijnë të ardhurat 

nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja me 43% dhe taksa e tabelës me 6%.  
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Grafiku 9 Pesha sipas zërave e të ardhurave nga taksat vendore 

 

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: 

 shkalla tatimore për subjektet me xhiro nga 0 deri në 5 milion është 0 Lekë, 

 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. 

 

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 

 

Parashikimi për vitet 2019-2021 bazohet te zgjerimi i bazës së taksapaguesve nëpërmjet: 

 saktësimit dhe vlerësimit të drejtë të sipërfaqeve nëpërmjet grupeve të punës të ngritura për 

këtë qëllim, 

 Mbështetja nga agjentë tatimorë, 

 Ndarjes në këste të pagesave,  

 shtimit të arkave funksionale më pranë zonave të banuara në njësitë administrative. 

 shtrirje e mëtejshme e bazës taksapaguese, falë politikave fiskale lehtësuese dhe incentivave 

të ndërmarra, rivlerësimit të gjendjes faktike, përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me 

taksapaguesin, si dhe bashkëpunimit të pritshëm me institucione si ZRRPP, ALUIZNI etj 

 

 

a) Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat 
Me ndryshimet në ligjin 9632 “Për sistemin e taksave vendore”, me Ligj Nr. 106/2017, date 

30.11.2017. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr.222, date 19.12.2017, ndryshon shkalla e taksës mbi 

ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, si më poshtë: 

a) 0,05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për banim; 

b) 0,2% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike; 

 

Tatimi i
thjeshtuar mbi
fitimin (biznesi

vogël)

Ndërtesa
banimi

Ndërtesa për
qëllime biznesi

Taksa mbi
tokën

bujqësore

Taksa mbi
truallin

Taksa e fjetjes
në hotel

Taksa e
ndikimit në

infrastrukturë

Taksa tabele
(identifikimi

dhe
reklamimi)

2%

9%

25%

8%
4% 4%

43%

6%

Të ardhura nga taksat vendore 
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Taksa vendore mbi pasurinë e paluajtshme-ndërtesë llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit. Pagesa 

e taksës bëhet çdo muaj apo për periudha më të gjata, në varësi të kategorisë së taksapaguesit, sipas 

përcaktimeve në vendimin e Këshillit të Ministrave. 

 

Baza e taksës mbi ndërtesat është vlera e ndërtesës, që llogaritet në përputhje me metodologjinë dhe 

procedurat e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. 

 

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 ligjor prej 30%. 

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

njësive administrative: 

 

 

 

 

 
Tabela 8 Të ardhura nga Taksa mbi tokën bujqësore 

TE ARDHURAT NGA TAKSA MBI TOKEN BUJQESORE 

I.2.2 Kategori

te e 

tokes 

bujqesor

e 

NjA Shkodër  NjA Velipojë NjA të tjera Totali I 

Siperfaqes (m2) 
Sipërf

aqja 

m2 

Nivel

i i 

taksë

s 

lekë/

m2 

Të 

ardh

ura  

Sipërf

aqja 

m2 

Nivel

i i 

taksë

s 

lekë/

m2 

Të 

ardh

ura  

Sipërf

aqja 

m2 

Nivel

i i 

taksë

s 

lekë/

m2 

Të 

ardhu

ra  

1.2.

2.1 

I                     

-      

    

2,940     

               

-      

      

2,940     

             

600    

   

2,940                   600    

1.2.

2.2 

II 
                    

-      

    

2,450     

               

-      

      

2,450               -    

   

2,450               -    

1.2.

2.3 

III 
                    

-      

    

1,960     

           

350    

      

1,960     

          

5,557    

   

1,960               5,907    

1.2.

2.4 

IV 
                    

-      

    

1,610     

           

290    

      

1,610     

          

2,700    

   

1,610               2,990    

1.2.

2.5 

V 
                    

-      

    

1,330     

           

260    

      

1,330     

          

1,483    

   

1,330               1,743    

1.2.

2.6 

VI 
                    

-      

    

1,120     

               

-      

      

1,120     

             

760    

   

1,120                   760    

1.2.

2.7 

VII – X 
                    

-      

       

980     

               

-      

         

980     

             

420    

      

980                   420   

  Totali                     

-         

           

900       

          

11,325             12,420  

  Ne % 

ndaj 

totali 0%   0% 7%   7% 93%   93% 100% 

 
Planifikimi i të ardhurave bazohet mbi kapacitetin aktual fiskal të njësive administrative, mbi 

parashikimin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve nga grupet e punës nëpërmjet saktësimit të 

sipërfaqeve reale dhe kategorizimit të saktë dhe aktual të tokës bujqësore, si dhe duke iu referuar 

tendencës në rritje të kapacitetit të realizimit të të ardhurave ndër vite. Të ardhurat nga taksa e tokës 

bujqësore parashikohen me një rritje prej 1% në vit. 
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Grafiku 10 Të ardhurat nga taksa e tokës bujqësore, sipas kategorisë së bonitetit të tokës 

 

Referuar kategorive të tokës, pjesa me e madhe e të ardhurave nga taksa mbi tokën bujqësore vjen nga 

tokat bujqësore të kategorisë së III dhe të kategorisë së IV (rreth 76%). 

 

 

c) Të ardhura nga Taksa mbi truallin 

 
Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të 

taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në 

rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të 

sipërfaqes së truallit në përdorim, pranë bashkisë ku ndodhet trualli. Për çdo kategori minimale të 

truallit, këshilli bashkiak mund të miratojë nënkategorizime.  

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 i të ardhurave është bërë duke u bazuar në sipërfaqet aktuale, dhe mbi parashikimin për 

zgjerimin e bazës së taksapaguesve nga grupet e punës nëpërmjet saktësimit të sipërfaqeve. Të 

ardhurat nga taksa e truallit parashikohen me një rritje prej 1% në vit. 

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

administrative: 

 
Tabela 9 Të ardhura nga Taksa mbi truallin 

TE ARDHURAT NGA TAKSA MBI TRUALLIN 

  

I. 

2.3

.  

Kategorite e 

truallit 

NjA Shkodër NjA Velipojë NjA të tjera 

Totali I 

Siperfaqes 

(m2) 
Sipërfaqj

a m2 

Nivel

i taks 

lekë/

m2 

Të 

ardhur

a  

Sipërfaq

ja m2 

Niv

eli 

taks 

lekë

/m2 

Të 

ardhu

ra  

Sipërfaqj

a m2 

Nivel

i 

taks 

lekë/

m2 

Të 

ardhu

ra  

a) 

Për qëllime 

banimi nga 

individët 

1,850,900 0.42  302,500 0.42  1,372,837 0.42  3,526,237 

b) 
Për qëllime 

biznesi 
284,200 18  146,000 18  78,680 18  508,880 

  Totali 2,135,100 
 

 428,500 
 

 1,451,517 
 

 4,035,117 

  
Ne % ndaj 

totali 
53% 

 
55% 11% 

 
26% 36% 

 
19% 100% 
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Pjesa me e madhe e sipërfaqes së taksueshme, rreth 53% e totalit, është në Njësinë Administrative 

Qendër. Nga të ardhurat në total të parashikuara nga taksa e truallit, 55% mbulohet nga Njësia 

Administrative Qendër.  

Referuar kategorive të truallit, pjesa më e madhe e te ardhurave të parashikuara nga kjo takse vjen nga 

trojet për qëllime biznesi (rreth 85%). 

 
Grafiku 11 Të ardhurat nga taksa e truallit, sipas kategorizimit ligjor 

 

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.  

 
Tabela 10 Të ardhura nga Taksa e fjetjes në hotel 

Zonat Të ardhura nga taksa e fjetjes ne hotel në /000 Lekë 

 
Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Njësa Qendër 1,545 1,591 1,638 

Velipojë 10,300 10,609 10,927 

Rrethina 14 15 16 

Totali 11,859 12,215 12,581 

 

Planifikimi i të ardhurave me një rritje prej 3% në vit është bërë ju referuar prashakimit të zgjerimit të 

kapacitetit, rritjes së numrit të njësive, si dhe shtrirjen periudhave të sezoneve turistike për ushtrimin e 

aktivitetit,. 
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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. Bashkia 

Shkodër aplikon taksën minimale të lejuar nga ligjit, 4% e çmimit të shitjes. 

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 për ndërtime të ndryshme nga ato të përmendura më lart është 3 % 

të vlerës së investimit që kërkohet të kryhet. Edhe për këtë kategori bashkia Shkodër aplikon zbritje 

incentivuese deri 2% për ndërtimet në Njësitë Administrative. 

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.  

 

Plani i të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë 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. Vjelja e kësaj takse paraqet vështirësi për bashkinë Shkodër, për arsye se subjektet dhe 

familjarët pasi kryejnë proçedurat e legalizimit pranë ALUIZNI-it, arrijnë të 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 11 Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë 
Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë   

      

Taksa e ndikimit në infrastrukturë 
Viti 2019 

/000 lekë 

Viti 2020 

/000 lekë 

Viti 2021                        

/000 lekë 

Taksa për ndërtimet e reja (përveç sektorit e 

turizmit, industrisë apo publik) 

 

84,032 84,872 85,721 

Taksa për ndërtimet e reja në sektorin e turizmit, 

industrisë apo publik 

 

21,008 21,218 21,430 

Taksa për ndërtimet të cilat janë në proçes 

legalizimi 
20,200 20,402 20,606 

Totali 125,240 126,492 127,757 

 

Të 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. 
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Tabela 12 Të ardhura nga Taksa e tabelës 

Të ardhura nga taksa e tabelës 

Llojet e tabelave 
 

  

Viti 2019 

/000 lekë 

Viti 2020 

/000 lekë 

Viti2021                 

/000 lekë 

Tabelë identifikimi, mbi 2 metra katror 
5,211 5,263 5,315 

Tabela  identifikimi  jashtë territorit 
4 4 4 

Tabelë reklamimi, e thjeshtë 
10,738 10,845 10,953 

Tabelë reklamimi, elektronike 
970 980 990 

Ekspozimeve , stenda  banderola, etj 
253 256 259 

TOTAL 

17,176 17,348 17,521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 12 Të ardhurat nga taksa e tabeles, sipas ndarjes ligjore 

 

 
C.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara 

 

Të ardhurat nga taksat e ndara bazohen në Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

Neni 25, Njësitë e vetëqeverisjes vendore marrin një përqindje nga taksat ose tatimet kombëtare që 

realizohen në juridiksionin e tyre. Taksat kombëtare që ndahen me njësitë e vetëqeverisjes vendore 

janë:  

a) 97 % e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për 

individë, personat fizikë dhe juridikë;  

b) 25 % e të ardhurave nga taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura;  

c) 5 % e të ardhurave nga renta minerare, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin për taksat kombëtare;  

ç) 2 % e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale.  

 

Sipas ligjit, të ardhurat e arkëtuara nga taksat e ndara transferohen te njësitë e vetëqeverisjes vendore 

deri në fund të muajit pasardhës.  

Për vitet 2019-2021 të ardhurat e parashikuara për bashkinë Shkodër nga taksat e ndara përbëjnë rreth 

12% të të ardhurave nga burimet e veta vendore.  
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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 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 bëhet nga agjenti tatimor referuar numrit të automjeteve si dhe bazuar në eksperiencën e 

viteve të kaluara rereferuar të dhënave për nivelet e arkëtimeve. 
 

Tabela 13 Të ardhura nga Taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura 
Të ardhura nga taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura 

Bashkia Shkodër 

Viti 2019 

/000 lekë 

Viti 2020 

/000 lekë 

Viti 2021 

/000 lekë 

66,157 67,480 68,830 

 

 

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, ndërsa diferencën e derdhin për llogari të buxhetit përkatës të bashkisë Shkodër, 

jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës. 

 

Planifikimi bëhet nga agjenti tatimor si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara rereferuar 

numrit të proçedurave të tjetërsimit të pronës të kryera nga vetë ato. 

 
Tabela 14 Të ardhura nga Taksa e kalimit të të drejtës së pronësisë 
Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme 

Bashkia Shkodër 

Viti 2019 

/000 lekë 

Viti 2020 

/000 lekë 

Viti 2021                /000 

lekë 

8,670 8,843 9,020 

 

Të ardhura nga Taksa e Rentës minerare 
Bazuar në nenin 4 i ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 “Për Taksat Kombëtare” i ndryshuar, baza e taksës 

së rentës minerare llogaritet mbi burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, 

në çastin kur ai shet produktin. Personi fizik apo juridik, që është i liçencuar dhe/ose vepron në 

industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë, 

duhet të paguajë rentë minerare për burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka. Renta minerare llogaritet 

si detyrim mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet produkte minerare.  

Degët e doganave në rrethe ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e eksportit të produkteve 

minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e shitjes së 

produkteve minerare brenda vendit, (5%) e të ardhurave të realizuara nga kjo taksë i kalon 

përkatësisht Bashkisë Shkodër ne llogarinë e degës së thesarit. 

Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite. Të ardhurat nga taksa e 

rentës minerare parashikohen me një rritje prej 2% në vit 
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Tabela 15 Të ardhura nga Taksa e rentës minerare 
Të ardhura nga taksa e Taksa e Rentës minerare 

Bashkia Shkodër 

Viti 2019 

/000 lekë 

Viti 2020 

/000 lekë 

Viti 2021 

/000 lekë 

62 63 64 

 

Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale 
Bazuar në Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 25, Pika 2, të ardhurat e 

arkëtuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore për tatimin mbi të ardhurat personale do të ndahet me 

njësitë e vetëqeverisjes vendore, dhe 2% e të ardhurave nga kjo taksë kombëtare i kalon përkatësisht 

Bashkisë Shkodër në llogarinë e degës së thesarit. 

Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite nga agjenit tatimor. Të 

ardhurat për parashikohen me një rritje prej 1% në vit. 

 
Tabela 16 Të ardhura nga tatimit mbi të ardhurat personale 
Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale 

Bashkia Shkodër 

Viti 2019 

/000 lekë 

Viti 2020 

/000 lekë 

Viti 2021 

/000 lekë 

5,656 5,713 5,770 

 
C.3 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. Gjithashtu 

bashkitë mund të krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre kulturore, sportive, dhe të tjera, të 

përcaktuara 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. 

Për vitin 2019-2021 të ardhurat e parashikuara nga tarifat përbëjnë rreth 44% të të ardhurave të veta.  

 

Pjeshën më të madhe në kategorinë e të ardhurave nga tarifat vendore e zëne të ardhurat nga tarifat 

për ofrimin e shërbimeve publike si pastrimi e largimi i mbetjeve me 56%, gjelbërimi me 7%,  

ndriçimi publik me 12%, tarifa për zënien e hapësirës publike me 14%, si dhe tarifa nga kopshtet dhe 

çerdhet me 5% të të ardhurave nga tarifat vendore. 

Tarifa Pastrimi Tarifa gjelbrimi Tarifa kopshte,
çerdhe

Tarifa zënie
hapësire publike

56%

12%
7%

3% 5% 3%
14%

Të ardhura nga tarifat vendore 

 
Grafiku 13 Pesha sipas zërave e të ardhurave nga tarifat vendore 
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Kriteri bazë për vendosjen e një tarife për shërbimin publik është kostoja e tij, e cila shpërndahet dhe 

paguhet nga familjet dhe bizneset si kontribues dhe përfitues të këtij shërbim.  

Për të incentivuar dhe nxitur zhvillimin e disa kategorive të bizneseve, si dhe duke ju referuar nivelit 

ekonomiko-social sipas zonave, ngarkesa e tarifimit është shpërndarë gjithashtu duke u bazuar edhe 

në: 

vendndodhjen (zonë urbane apo zonës rurale),  

llojin e aktivitetit (tregti, shërbim, prodhim, profesion i lirë, fermer, transport, ndërtim, karburant, 

institucion, ojf, etj) 

dhe në statusin e subjektit (familjar, biznes i madh, biznes i vogël, institucion shtetëror, ambulant etj). 

Parashikimi në rritje i të ardhurave nga biznesi bazohet në rritjen e njësive takapaguese e në 

evidentimin e kapaciteteve të reja, 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 ardhurat nga tarifat e shërbimeve publike për pastrimin e largimin e mbetjeve, 

gjelbërimin, ndriçimin publik. 

 
Tarifat familjare për pastrim, ndriçim, dhe gjelbërimit do të shlyhen nga taksapaguesit 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.  

 

Tabela 17 Të ardhura nga tarifa e pastrimit 

Të ardhura nga tarifa e pastrimit                                  në /000 lekë 

 
Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Nj.A Qendër Familje 54,988 55,538 56,094 

Nj.A. Velipojë Familje 1,933 1,952 1,972 

Nj.A të tjera Familje 17,112 17,284 17,456 

Nj.A Qendër Institucione 404 408 412 

Nj.A. Velipojë Institicione 0 0 0 

Nj.A të tjera Institucione 0 0 0 

Nj.A Qendër Biznese 77,557 78,332 79,116 

Nj.A. Velipojë Biznese 5,771 5,829 5,887 

Nj.A të tjera Biznese 10,782 10,890 10,998 

TOTAL 168,548 170,233 171,936 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 18 Të ardhura nga tarifa e ndriçimit 
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Të ardhura nga tarifa e ndriçimit                                  në /000 lekë 

 
Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Nj.A Qendër Familje 19,126 19,318 19,511 

Nj.A. Velipojë Familje 297 300 303 

Nj.A të tjera Familje 2,586 2,611 2,638 

Nj.A Qendër Institucione 126 128 129 

Nj.A. Velipojë Institicione - - - 

Nj.A të tjera Institucione - - - 

Nj.A Qendër Biznese 11,347 11,461 11,575 

Nj.A. Velipojë Biznese 346 350 353 

Nj.A të tjera Biznese 781 789 796 

TOTAL 34,610 34,956 35,305 

 
Tabela 19 Të ardhura nga tarifa e gjebrimit 

Të ardhura nga tarifa e gjelbrimit                                  në /000 lekë 

 
Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Nj.A Qendër Familje 9,564 9,659 9,756 

Nj.A. Velipojë Familje - - - 

Nj.A të tjera Familje - - - 

Nj.A Qendër Institucione 126 128 129 

Nj.A. Velipojë Institicione - - - 

Nj.A të tjera Institucione - - - 

Nj.A Qendër Biznese 11,673 11,789 11,907 

Nj.A. Velipojë Biznese 362 365 369 

Nj.A të tjera Biznese - - - 

TOTAL 21,724 21,941 22,161 

 

Të ardhura të tjera të bashkisë 

 

Të ardhura nga shërbimet administrative 
Nga tarifa për shërbimet administrative që bashkia ofron si ato të drejtorisë  të zhvillimit të territorit 

për aplikimet për leje, kontrolle dhe verifikime, për aplikimet për AMTP-të etj si efekt i 

implementimin të disa tarifave të reja në paketën fiskale, planfikohet rritje prej 5% të ardhura në vit, 

të cilat parashikohet të mbulojnë tarifat për kostot administrative për shërbimin që i ofrohen 

subjekteve.  

 

 

Të ardhura nga Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura 
Zëri tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura pas verifikimit të mishit të bagëtive të therura 

ne vende të aprovuara parashikon të ardhura me rritje 4% në vit nga tarifimi për vendosje vule nga 

veterineri i autorizuar, si rezultat i rrijes së kërkesës dhe kontrolleve. 

 

Të ardhura nga Tarifat e liçensimit te veprimtarive te transportit 
Plani i të ardhurave të parashikuara me rrije 1% në vit bazohet tek trendi i aplikimeve të tarifat e 

miratuara nga Ministria e Financave për subjektet që pajisen me liçensën dhe çertifikatën përkatëse 

për transport udhëtarësh ose mallrash, për vete ose për të tretë.  
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Të ardhura nga Tarifa e parkimit për mjetet e licencuara dhe për vendparkime publike  
Të ardhurat e planifikuara nga tarifa e parkingut për mjetet që janë pajisur me një liçensë transporti, 

dhe një pjesë e tyre kanë vende te caktuara me sinjalistikë te veçante rrugore si taksi, mikrobuzë, 

autobusë etj. zënë 37% të planit nga tarifat e parkingut, ndërsa të ardhurat nga tarifa për vendparkime 

të rezervuara për një subjekt ose institucion zënë 63% te planit nga tarifa e parkingut.  

 
Tabela 20 Të ardhura nga tarifa e parkimit 

Të ardhura nga tarifa e parkimit                                 në /000 lekë 

 

 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Nj.A Qendër mjete të 

liçensuara taksi 75 76 77 

Nj.A të tjera mjete të 

liçensuara taksi 
18 18 18 

Nj.A Qendër mjete të 

liçensuara mikrobuzë 
593 599 605 

Nj.A të tjera mjete të 

liçensuara mikrobuzë 
210 212 214 

Nj.A Qendër mjete të 

liçensuara autobuzë 
242 244 246 

Nj.A të tjera mjete të 

liçensuara autobuzë 
113 114 115 

Nj.A Qendër mjete të 

liçensuara kamionë 
150 152 154 

Nj.A të tjera mjete të 

liçensuara kamionë 
0 0 0 

Nj.A Qendër parkim i 

rezervuar 
2,388 2,412 2,436 

Nj.A të tjera parkim i 

rezervuar 
0 0 0 

TOTAL 3,789 3,827 3,865 

 

 

Te 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 rritje prej 1% të 

ardhura viti nga subjekte me aktivitet tregtim karburanti, që pajisen me liçensën përkatëse. 

 

Të ardhura nga Tarifat e sektorit të pyjeve dhe kullotave  
Të ardhurat e parashikuara me rritje 1% në vitin bazohen në trendin e aplikimeve të tarifave të 

shërbimeve administrative që kryen sektori i pyjeve dhe kullotave. 

 

Të ardhura nga Tarifat e shërbimeve te mbrojtjes nga zjarri  
Të ardhurat e parashikuara me rrije 1% 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. 

  

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 me 1% është bërë duke ju referuar kërkesës në rritje për shfrytëzimin e 

hapësirave publike brenda juridiksionit të Bashkisë. 
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Tabela 21 Të ardhura nga tarifa për zënien e hapsirës publike  

Të ardhura nga tarifa për zënien e hapsirës publike                      në /000 lekë 

 

 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Nj.A Qendër 3,054 3,085 3,116 

Nj.A Velipojë 
38,942 39,331 39,725 

Nj.A të tjera 135 136 137 

TOTAL 42,131 42,552 42,978 

 

Të ardhura nga Tarifat për linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV 

Kabllor, Internet) 
Baza e taksës për tarifat për linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) e 

cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznes për linjat ajrore ose nëntokësore 

është në lekë/km/vit.  

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

të Bashkisë. 

 

Të ardhura nga tarifat për veprimtaritë në institucione të arsimit, kulturës, sportit, 

shërbimit social etj. 
Të ardhurat nga këto tarifa parashikohen kryesisht të mbulojnë kostot administrative të shërbimeve që 

përkatësisht këto institucione të kulturës, sportit, e arsimit realizojnë. Parashikimi i të ardhurave është 

bërë duke ju referuar kapaciteteve të këtyre institucioneve, si dhe realizimit ndër vite, me një rritje 

prej 5%. 

 

C.4 Te ardhura të 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. 

Bashkitë krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre ekonomike, qiratë dhe shitja e pronave, interesat, 

gjobat, kamatvonesat etj. 

 

Të ardhurat nga burime të tjera përbëjnë në total vetëm 2% të të ardhurave nga burimet e veta 

vendore. Pjesë e rëndësishme në këtë kategori zënë të ardhurat nga kamatvonesat dhe gjobat, nga 

dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë, si dhe shitja e mallrave dhe shërbimeve të 

ndryshme.

Shitja mallra dhe
sherbimeve

Qira e aseteve në pronësi

27%
6

35%

4%

Të ardhura të tjera

 
Grafiku 14 Pesha sipas zërave kryesorë të të ardhurave të tjera 
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Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë 
Te ky zë parashikohen të ardhurat 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. 

Parashikimi i të ardhurave me 1% në vit është bërë duke ju referuar kontratave vijuese dhe 

kapaciteteve brenda juridiksionit të Bashkisë. 

 

Te ardhurat nga kundravajtje administrative/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”. 

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 parashikon të ardhurat nga kamatvonesa 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.  

Parashikimi i të ardhurave me me rritje 1% në vit është bërë duke ju referuar trendit të të ardhurave 

ndër vite kryesisht nga kamatvonesat për shlyerje pas afatiti të detyrimit tatimor të bizneseve, nga 

gjobat e Policisë Bashkiake dhe nga gjobat e vendosura nga Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së 

Territorit.  

 

Të ardhura nga shitja e mallrave dhe shëbimeve 
Sipas përcaktimeve ligjore, aktivet që pas vlerësimit nxirren jashtë përdorimit, kur mund të përdoren 

si vjetërsira/mbeturina/materiale të riciklueshme, hiqen nga regjistri i aktiveve në përdorim, bëhen 

hyrje në magazinë dhe u shiten me ankand ndërmarrjeve që i grumbullojnë.  Për zërin të ardhura nga 

shitja e mallrave dhe shërbimeve rritja është parashikuar 1%. 

 

C.4 Të ardhura nga Donacionet 

Të ardhura nga donacionet 
Referuar Ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, njësitë e vetëqeverisjes vendore 

dhe organet e tyre kanë të drejtë të pranojnë donacione, të cilat regjistrohen në buxhetin e njësisë së 

vetëqeverisjes vendore. Donacionet e pranuara nga institucionet dhe ndërmarrjet në varësi apo në 

pronësi të njësisë së vetëqeverisjes vendore duhet të raportohen te kjo e fundit, në çastin që ato 

merren.  

Meqënëse planifikimi i të ardhurave bazohet mbi marreveshjet për sponsorizime dhe donacione, nuk 

parashikohen ndër vite të ardhura nga ky zë. 

 

D. Efekti ekonomik i lehtësive fiskale 

D.1. Efekti ekonomik i lehtësive sociale për familjet 
 

Tabela 22 Efekti ekonomik i lehtësive sociale për familjet  
Efekti ekonomik i lehtësive, tarifat vjetore familjare     në /000 lekë 

 
Efekti financiar 

Pastrimi 27,484 

Ndriçimi 7,773 

Gjelbrimi 3,316 

TOTAL 38,573 
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Bashkia Shkodër aplikon lehtësi tek tarifat vjetore të pastrimit, ndriçmit dhe Gjelbrimit 50% 

për familjet që kanë statusin e pensionistit, Invalidit, Paraplegjik, Tetraplegjik etj, dhe tarifa 

zero kur janë përfitues të ndihmës ekonomie. Efekti ekonomik i ketyre lehtësive llogaritet në 

total 38,191 mijë Lekë në vit. 

 
D.2. Efekti ekonomik i uljes së nivelit të taksës së tokës bujqësore 
 

Tabela 23 Efekti ekonomik i uljes së taksës së tokës bujqësore  
 

Efektet financiare të uljes së taksës së pronës                 në /000 lekë 

 
Efekti financiar 

Tokë bujqësore 9,409 

 

Bashkia Shkodër ka synuar mbajtjen e taksave në nivele të ulëta, deri në kufijtë e lejuar 

ligjor. Kështu, taksa e banesës është ulur 30%, me një efekt prej 3,583 mijë Lekë në vit. 

Taksa e ndërtesave për bizneset është ulur deri në 30%, me një efekt ekonomik prej 14,701 

mijë Lekë në vit. Legjislacioni aktual fiskal nuk lejon uljen e taksës së truallit, prandaj kjo 

taksë ruan nivelin referencial ligjor. Taksa e tokës bujqësore është ulur deri në kufirin e lejuar 

30% nga referenca ligjore. Efekti ekonomik i uljes së taksës së tokës bujqësore është 9,316 

mijë Lekë/vit.  

Në total, efekti ekonomik i uljes së taksave të pronës është 27,599 mijë Lekë në vit. 

 
D.3. Efekti ekonomik i uljes së nivelit të taksës së ndikimit në infrastrukturë 

 
Tabela 24 Efekti ekonomik i uljes së taksës së ndikimit në infrastrukturë 

Efektet financiare, ulja e taksës së ndikimit në infrastrukturë          në /000 lekë 

 
Efekti financiar 

Ndërtime për qëllime  banimi apo njësi shërbimi 92,435 

Ndërtime për përdorim në sektorin e turizmit, 

industrisë apo për përdorim publik. 

84,032 

Ndërtimet të cilat janë në proçes legalizimi 8,403 

TOTAL 
92,435 

 

Referenca ligjore për taksën e ndikimit në infrasrukturë për ndërtime për qëllime  banimi apo 

njësi shërbimi është 4 deri në 8% të çmimit të shtijes së objektit. Bashkia Shkodër ka ulur në 

kufirin e lejuar ligjor prej 4%, me efekt ekonomik rreth 83,200 mijë Lekë në vit.  

Referenca ligjore për taksën e ndikimit në infrasrukturë për ndërtime për përdorim në 

sektorin e turizmit, industrisë apo për përdorim publik është 1 deri në 3% të kostos së 

ndërtimit. Në Njësitë administrative Bashkia Shkodër e ka ulur taksën në 2%, me efekt 

ekonomik 8,320 mijë Lekë në vit.  

Në total efekti ekonomik për uljen e taksës së ndikimit në infrastrukturë është 91,520 mijë 

Lekë në vit. 

7.12 Plani i fluksit monetar 

Tabela bashkangjitur 7.12 – Plani i fluksit monetar 
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