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Investime NJA Gur i Zi 

1. Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban ( Rruga “ Rragame “, Loti 1 ). 

Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Juban, 
Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit 
Juban ( Rruga “ Rragame “, Loti 1 ). Viti 2020 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban ( Rruga “ Rragame “, Loti 1 ).është 
projekt që është propozuar nga banorët e fshatit Juban, të cilët banojnë dhe përdorin këtë 
rrugë.  
Kjo rruge kalon permes fshatit, duke lidhur rrugën nacionale Shkodër-Vau i Dejes me rrugen 
Vukatanë – Guri i kuq . Këtë rruge e përdorin rreth 400 famijle të fshatit Juban. 
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe, me pjerresi. Ajo ka bazament, nuk 
ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
“Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban ( Rruga “ Rragame “, Loti 1 )”është 
projekt për rehabilitimin dhe kthimin në standart të mirë të rreth 760 m linear rrugë fshati, me 
gjërësi që varion nga 3.5 – 4 m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 1300 banorët e zonës, fshatit Juban 
, Njësia Administrative Guri i Zi. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
3040 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
1300 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 12000 12000  

Kosto supervizim 276 276  

Kosto kolaudim    33 33 
 

Kosto e projektimit 713 0 713 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

13022 12309 713 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 



 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates  aktuale te saje. 
 
 

 

 

 

 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



2. Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban ( Rruga “ Nga Cinari - Ferracake “, Loti 2 ). 

Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Juban, 
Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, 
fshatit Juban (Rruga “ Nga Cinari - Ferracake 
“,Loti 2). 

Viti 2021 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban (Rruga “ Nga Cinari - Ferracake “, 
Loti 2), është projekt qëështë propozuar nga banorët e fshatit Juban, të cilët banojnë 
dhe përdorin këtë rrugë.  
Kjo rruge, fillon nga vendi i quajtur “ Cinari “ nerrugën nacionale Shkodër-Vau i Dejes 
kalon permes fshatit, dhe lidhet perseri me rrugën nacionale Shkodër-Vau i Dejes ne 
lagjen Ferracakë. Këtërruge e përdorin rreth 430 famijle të fshatit Juban. 
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe, rruge malore me pjerresi. 
Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar. “Sistemim - 
Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban ( Rruga “Nga Cinari - Ferracake “, Loti 2 )” 
është projekt për rehabilitimin dhe kthimin në standart të mirë të rreth 2000 m linear 
rrugë fshati, me gjërësi që varion nga 3.5 – 4 m. Ky projekt parashikon ndërtimin e 
elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 1500 banorët e zonës, fshatit Juban 
, Njësia Administrative Guri i Zi. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
8000 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
1500 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 31800 31800  

Kosto supervizim 730 730  

Kosto kolaudim    88 88 
 

Kosto e projektimit 1891 0 1891 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

34509 32618 1891 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 



 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates  aktuale te saje. 
 
 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



3. Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban ( Rruga “ Balzaj “, Loti 3 ). 

Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 



 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Juban, 
Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, 
fshatit Juban ( Rruga “ Balzaj “, Loti 3 ). Viti 2022 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban ( Rruga “ Balzaj “, Loti 3 ).është 
projekt që është propozuar nga banorët e fshatit Juban, të cilët banojnë dhe përdorin 
këtë rrugë.  
Kjo rruge kalon permes lagjes se fshatit, duke lidhur rrugën nacionale Shkodër-Vau i 
Dejes me rrugen Vukatanë – Guri i kuq . Këtë rruge e përdorin rreth 100 famijle të fshatit 
Juban. 
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe, me pjerresi. Ajo ka 
bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
“Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban ( Rruga “ Balzaj “, Loti 3 )”është projekt 
për rehabilitimin dhe kthimin në standart të mirë të rreth 720 m linear rrugë fshati, me gjërësi 
që varion nga 3.5 – 4 m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 400 banorët e zonës, fshatit Juban 
, Njësia Administrative Guri i Zi. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
2880 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
400 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 11448 11448  

Kosto supervizim 263 263  

Kosto kolaudim    32 32 
 

Kosto e projektimit 680 0 680 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

12423 11743 680 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 



 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates  aktuale te saje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



4. Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 1 ). 

Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Rragam dhe Mazrrek 
Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit 
Mazrrek,    ( Loti 1 ).  

Viti 2020 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 1 ), është projekt që është 
propozuar nga banorët e fshatit Rragam dhe Mazrrek, të cilët banojnë dhe përdorin këtë 
rrugë.  
Kjo rruge kalon permes fshatit Rragam dhe perfundon ne qender te fshatit Mazrrek. Ky 
segment  rrugor është me gjatësi 6000 ml, Loti i pare me gjatësi 2000 ml parashikohet te 
ndërtohet sipas parametrave optimale dhe kushteve teknike për ndertimin e 
infrastruktures rrugore . Këtë rruge e përdorin rreth 160 famijle të fshatit Mazrrek. 
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe, rruge malore me pjerresi te 
madhe. Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
“Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 1 ), është projekt për rehabilitimin dhe 
kthimin në standart të mirë të rreth 2000 m linear rrugë fshati, me gjërësi që varion nga 3 – 4 
m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 480 banorët e zonës, fshatit Mazrrek, Njësia 
Administrative Guri i Zi. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
8000 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
480 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 31800 31800  

Kosto supervizim 730 730  

Kosto kolaudim    88 88 
 

Kosto e projektimit 1891 0 1891 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

34509 32618 1891 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 



 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates  aktuale te saje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



5. Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 2 ). 

Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Rragam dhe Mazrrek 
Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit 
Mazrrek,    ( Loti 2 ).  

Viti 2021 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 2 ), është projekt që është 
propozuar nga banorët e fshatit Rragam dhe Mazrrek, të cilët banojnë dhe përdorin këtë 
rrugë.  
Kjo rruge kalon permes fshatit Rragam dhe perfundon ne qender te fshatit Mazrrek. Loti 
i dyte me gjatësi 2000 ml parashikohet te ndërtohet sipas parametrave optimale dhe 
kushteve teknike për ndertimin e infrastruktures rrugore . Këtë rruge e përdorin rreth 
160 famijle të fshatit Mazrrek. 
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe, rruge malore me pjerresi te 
madhe. Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
“Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 2 )”, është projekt për rehabilitimin dhe 
kthimin në standart të mirë të rreth 2000 m linear rrugë fshati, me gjërësi që varion nga 3 – 4 
m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 480 banorët e zonës, fshatit Mazrrek, Njësia 
Administrative Guri i Zi. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
8000 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
480 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 31800 31800  

Kosto supervizim 730 730  

Kosto kolaudim    88 88 
 

Kosto e projektimit 1891 0 1891 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

34509 32618 1891 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 



 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates  aktuale te saje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 3 ). 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Rragam dhe Mazrrek 
Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit 
Mazrrek,   ( Loti 3 ).  

Viti 2022 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 3 ), është projekt që është 
propozuar nga banorët e fshatit Rragam dhe Mazrrek, të cilët banojnë dhe përdorin këtë 
rrugë.  
Kjo rruge kalon permes fshatit Rragam dhe perfundon ne qender te fshatit Mazrrek. Loti 
i tretë me gjatësi 2000 ml parashikohet te ndërtohet sipas parametrave optimale dhe 
kushteve teknike për ndertimin e infrastruktures rrugore. Këtë rruge e përdorin rreth 
160 famijle të fshatit Mazrrek. 
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe, rruge malore me pjerresi te 
madhe. Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
“Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 3 )”, është projekt për rehabilitimin dhe 
kthimin në standart të mirë të rreth 2000 m linear rrugë fshati, me gjërësi që varion nga 3 – 4 
m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 480 banorët e zonës, fshatit Mazrrek, Njësia 
Administrative Guri i Zi. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
8000 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
480 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 31800 31800  

Kosto supervizim 730 730  

Kosto kolaudim    88 88 
 

Kosto e projektimit 1891 0 1891 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

34509 32618 1891 

 



04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates  aktuale te saje. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Rikonstruksioni rrugës Rragam – Sheldi, ( Loti 2 ). 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Rragam dhe Sheldi 
Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Rikonstruksionii rrugës Rragam – Sheldi,    ( 
Loti 2 ). 
 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugës Rragam – Sheldi, ( Loti 2 ), është projekt që është 
propozuar nga banorët e fshatit Rragam dhe Sheldi, të cilët banojnë dhe përdorin këtë 
rrugë.  
Kjo rruge kalon permes fshatit Rragam dhe perfundon ne qender te fshatit Shedi. Ky 
segment  rrugor është me gjatësi 4072 ml, Loti i pare me gjatësi 1272 ml është në fazen 
e prokurimit për zbatim. Loti i dytë me gjatësi 1400 ml parashkiohet te ndërtohet sipas 
parametrave te Lotit të parë . Këtë rruge e përdorin rreth 540 famijle të fshatit Rragam 
dhe Sheldi. 
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe, rruge malore me pjerresi te 
madhe. Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
“Sistemim - Asfaltim i rrugës Rragam – Sheldi ( Loti 2 )”është projekt për rehabilitimin dhe 
kthimin në standart të mirë të rreth 1400 m linear rrugë fshati, me gjërësi që varion nga 3 – 4 
m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 1400 banorët e zonës, fshatit Rragam dhe Sheldi, 
Njësia Administrative Guri i Zi. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
5600 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
1400 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 22000 22000  

Kosto supervizim 504 504  

Kosto kolaudim    60 60 
 

Kosto e projektimit 1308 0 1308 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

23872 22564 1308 



 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates aktuale te saje. 
 
 
 
 
 
 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





8. Rikonstruksion  i rrugës Rragam – Sheldi, ( Loti 3 ). 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Rragam dhe Sheldi 
Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Rikonstruksionii rrugës Rragam – Sheldi,    ( 
Loti 3 ). 
 

Viti 2020 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugës Rragam – Sheldi, ( Loti 3 ), është projekt që është 
propozuar nga banorët e fshatit Rragam dhe Sheldi, të cilët banojnë dhe përdorin këtë 
rrugë.  
Kjo rruge kalon permes fshatit Rragam dhe perfundon  ne qender  te fshatit Sheldi. Ky 
segment  rrugor është me gjatësi 4072 ml, Loti i pare me gjatësi 1272 ml është në fazen 
e prokurimit për  zbatim. Loti 2 me gjatesi 1400 ml parashikohet per vitin 2019. Loti i 
trete me gjatësi 1400 ml parashkiohet te ndërtohet sipas parametrave te Lotit të parë 
.Këtë segment rruge e përdorin rreth 320 familje të fshatit  Sheldi. 
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe, rruge malore me pjerresi te 
madhe. Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
“Sistemim - Asfaltim i rrugës Rragam – Sheldi ( Loti 3 )”është projekt për rehabilitimin dhe 
kthimin në standart të mirë të rreth 1400 m linear rrugë fshati, me gjërësi që varion nga 3 – 4 
m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 850 banorët e zonës, fshatit Rragam dhe Sheldi, Njësia 
Administrative Guri i Zi. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
5600 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
1400 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 22000 22000  

Kosto supervizim 504 504  

Kosto kolaudim    60 60 
 

Kosto e projektimit 1308 0 1308 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

23872 22564 1308 



 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates aktuale te saje. 
 
 
 
 
 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



9. Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, ( Rruga e 

Xhamise, Loti 1 ). 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Guri i Zi , 
Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rrugëve të brendëshme, 
fshati Guri i Zi, ( Rruga e Xhamisë, Loti 1 ). 
 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

Sistemim - Asfaltim i rrugëve të brendëshme, fshati Guri i Zi, ( Rruga e Xhamisë, Loti 1 ), 
është projekt qëështë propozuar nga banorët e fshatit Guri i Zi, të cilët banojnë dhe 
përdorin këtë rrugë.  
Kjo rruge kalon permes fshatit Guri i Zi, shtrihet në të dy anët e rruges nacionale 
Shkoder – Vau i Dejes . Ky segment  rrugor është me gjatësi 900 ml,. Këtë rruge e 
përdorin rreth 200 famijle të fshatit Guri i Zi. 
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe, rruge malore me pjerresi. 
Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
“Sistemim - Asfaltim i rrugëve të brendëshme, fshati Guri i Zi, (Rruga e Xhamisë, Loti 1) 
”është projekt për rehabilitimin dhe kthimin në standart të mirë të rreth 900 m linear rrugë 
fshati, me gjërësi që varion nga 3 – 4 m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 800 banorët e zonës, fshatit Guri i Zi, Njësia 
Administrative Guri i Zi. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
3600 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
800 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 14000 14000  

Kosto supervizim 325 325  

Kosto kolaudim    38 38 
 

Kosto e projektimit 832 0 832 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

15195 14363 832 

 



04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates  aktuale te saje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



10. Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, ( Rruga  

Corrajcë, Loti 2 ). 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Guri i Zi , 
Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rrugëve të brendëshme, 
fshati Guri i Zi, ( Rruga Corrajcë, Loti 2 ). 
 

Viti 2020 

Problemet për tu adresuar 

Sistemim - Asfaltim i rrugëve të brendëshme, fshati Guri i Zi, ( Rruga Corrajcë, Loti 2 ), 
është projekt qëështë propozuar nga banorët e fshatit Guri i Zi, të cilët banojnë dhe 
përdorin këtë rrugë.  
Kjo rruge kalon permes fshatit Guri i Zi, fillon nga rruga nacionale Shkoder – Vau i 
Dejes dhe vashdon në drejtim të lagjes së banuar, (mbas nderteses se Njesisë 
Administrative) . Ky segment  rrugor është me gjatësi 600 ml,. Këtë rruge e përdorin 
rreth 350 famijle të fshatit Guri i Zi.Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë 
të keqe, rruge malore me pjerresi. Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e 
vështirë për t’u përshkuar.   
“Sistemim - Asfaltim i rrugëve të brendëshme, fshati Guri i Zi, (Rruga Corrajcë, Loti 2) 
”është projekt për rehabilitimin dhe kthimin në standart të mirë të rreth 600 m linear rrugë 
fshati, me gjërësi që varion nga 3 – 4 m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 1100 banorët e zonës, fshatit Guri i Zi, Njësia 
Administrative Guri i Zi. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
2400 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
1100 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 11000 11000  

Kosto supervizim 252 252  

Kosto kolaudim    30 30 
 

Kosto e projektimit 654 0 654 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

11936 11282 654 



 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates  aktuale te saje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



11. Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, ( Loti 1 ) . 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Guri i Zi , Juban , Vukatanë, 
Ganjolle, Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri 
i Kuq, ( Loti 1 ) . 

Viti 2020 

Problemet për tu adresuar 

Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, ( Loti 1 ), është projekt që është 
propozuar nga banorët e fshatrave Guri i Zi , Juban , Vukatanë, Ganjolle, të cilët 
banojnë dhe përdorin këtë rrugë. Kjo rruge është vashdim i rrugës Shkoder – Vukatanë 
dhe lidhet me rrugen nacionale Shkoder – Vau i Dejes ne afersi te fshatit Ganjolle. Ky 
segment  rrugor është me gjatësi 1600 ml,. Këtë rruge e përdorin rreth 1500 famijle të 
fshatrave Guri i Zi, juban, Vukatanë, Ganjolle. Rruga që përshkon fshatrat është në 
gjendje shumë të keqe . Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u 
përshkuar.   
“ Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq , Loti 1) ” është projekt për 
rehabilitimin dhe kthimin në standart të mirë . të rreth 1600 m linear rrugë fshati, me 
gjërësi  4 m 
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 6000 banorët e zonës, Njësia Administrative Guri i Zi. 

 
 

 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
6400 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
6000 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 25440 25440  

Kosto supervizim 584 584  

Kosto kolaudim    70 70 
 

Kosto e projektimit 1512 0 1512 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

27606 26094 1512 



 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates  aktuale te saje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



12. Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, ( Loti 2 ) . 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Guri i Zi , Juban , Vukatanë, 
Ganjolle, Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri 
i Kuq, ( Loti 2 ) . 

Viti 2021 

Problemet për tu adresuar 

Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, ( Loti 2 ), është projekt që është 
propozuar nga banorët e fshatrave Guri i Zi , Juban , Vukatanë, Ganjolle, të cilët 
banojnë dhe përdorin këtë rrugë. Kjo rruge është vashdim i rrugës Shkoder – Vukatanë 
dhe lidhet me rrugen nacionale Shkoder – Vau i Dejes ne afersi te fshatit Ganjolle. Ky 
segment  rrugor është me gjatësi 1600 ml,. Këtë rruge e përdorin rreth 1500 famijle të 
fshatrave Guri i Zi, juban, Vukatanë, Ganjolle. Rruga që përshkon fshatrat është në 
gjendje shumë të keqe . Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u 
përshkuar.   
“ Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq , Loti 2) ” është projekt për 
rehabilitimin dhe kthimin në standart të mirë . të rreth 1600 m linear rrugë fshati, me 
gjërësi  4 m 
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 6000 banorët e zonës, Njësia Administrative Guri i Zi. 

 
 

 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
6400 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
6000 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 25440 25440  

Kosto supervizim 584 584  

Kosto kolaudim    70 70 
 

Kosto e projektimit 1512 0 1512 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

27606 26094 1512 



 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates  aktuale te saje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



13. Sistemim - Asfaltim i rrugës përmes fshatit Ganjolle 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Ganjolle 
Njësia Administrative Guri i Zi; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rrugës përmes fshatit 
Ganjolle 
 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugës përmes fshatit Ganjolle është projekt që është propozuar 
nga banorët e fshatit Ganjolle, të cilët banojnë dhe përdorin këtë rrugë.  
Kjo rruge kalon permes fshatit, duke lidhur dy lagje të tij, poshte dhe siper rrugës 
Shkodër-Vau i Dejes, në qender të fshatit Ganjollë .  
. Këtë rruge e përdorin rreth 200 famijle të fshatit Ganjolle. 
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe, rruge malore me pjerresi te 
madhe. Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
“Sistemim - Asfaltim i rrugës përmes fshatit Ganjollë”është projekt për rehabilitimin dhe kthimin 
në standart të mirë të rreth 700 m linear rrugë fshati, me gjërësi që varion nga 3 – 4 m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 800 banorët e zonës, fshatit Ganjollë, Njësia 
Administrative Guri i Zi. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
2800 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
800 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 11000 11000  

Kosto supervizim 252 252  

Kosto kolaudim    30 30 
 

Kosto e projektimit 654 0 654 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

11936 11282 654 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 



 
Harta e Vendodhjes së rrugës 
 
 
 
 
Pamje nga gjurma e rruges dhe situates  aktuale te saje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



Investime NJA Ana Malit 

1. Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3 
Kodi në matricë:  
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Ana e Malit 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  
Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – 
Alimetaj, Loti 3 
 

Viti 2019-2021 

Problemet për tu adresuar 

Gjendja ekzistuese e trupit të rrugës është në kushte relativisht të këqija me shtresa rrugore të 
degraduara, përgjithësisht me një mbulese çakulli ose zhavorri si dhe vepra arti pothuajse 
jashtë funksioni,  gje që e ben te pamundur drenazhimin e ujërave sipërfaqësore duke ndikuar 
edhe më shumë në dëmtimin e trupit të rrugës.  
Ky projekt parashikon rikonstruksonin total të trupit të rrugës në të gjithë gjatësinë e saj L= 
3,387m, ndërtimin e tombinove për largimin e ujërave sipërfaqësore të vendosura në zonat 
depresive të rrugës, ndërtimin e mureve mbajtëse, si dhe të sinjalistikës së nevojshme 
horizontale dhe vertikale të rrugës.   
Ndërtimi i këtij segmenti do të lehtësojë në mënyrë të ndjeshme lëvizjen e banoreve të zonës. 
Përfituesit direkt të projektit janë 1200banorët e zonës, njësia administrative Ana e Malit. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe në mënyrë të veçantë të 
kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit.  
Rikonstruksioni i rrugëvedhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve si dhe të 
praktikave më të mira ndërkombëtare.  
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
13,548m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
1200 banorë përfitojnë; 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

  Totali Investimi 2019  Projektimi  2019 

Kosto e zbatimit  59,570 59,570 

Kosto supervizim 745 745 

Kosto kolaudim 42 42 

Kosto e projektimit 1,728 1,728 

Kosto totale e projektit   
- 000 lekë 62,085 60,357 1,728 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 



 

 

 

Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



 

 

 



 

 

 

  



 

2. Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë 
Kodi në matricë:  
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Ana e Malit 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  Sistemim-Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë. Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

Gjendja ekzistuese e trupit të rrugës është në kushte relativisht të këqija me shtresa rrugore të 
degraduara, përgjithësisht me një mbulese çakulli ose zhavorri si dhe vepra arti pothuajse 
jashtë funksioni,  gje që e ben te pamundur drenazhimin e ujërave sipërfaqësore duke ndikuar 
edhe më shumë në dëmtimin e trupit të rrugës.  
Ky projekt parashikon rikonstruksonin total të trupit të rrugës në të gjithë gjatësinë e saj 
L=3,106m, ndërtimin e tombinove për largimin e ujërave sipërfaqësore të vendosura në zonat 
depresive të rrugës, ndërtimin e mureve mbajtëse, si dhe të sinjalistikës së nevojshme 
horizontale dhe vertikale të rrugës.   
Ndërtimi i këtij segmenti do të lehtësojë në mënyrë të ndjeshme lëvizjen e banoreve të zonës. 
Përfituesit direkt të projektit janë 250 banorët e zonës, njësia administrative Ana e Malit..  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe në mënyrë të veçantë të 
kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit.  
Rikonstruksioni i rrugëvedhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve si dhe të 
praktikave më të mira ndërkombëtare.  
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
12,424m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
250 banorë përfitojnë; 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

  Totali Investimi 2019  Projektimi  2019 

Kosto e zbatimit  58,102 58,102 

Kosto supervizim 732 732 

Kosto kolaudim 42 42 

Kosto e projektimit 1,699 1,699 

Kosto totale e projektit   
- 000 lekë 60,575 58,876 1,699 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

Drejtoria e 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 

   



 

 

Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 

 Investimeve 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



 

  



3. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja e Re Loti 2 
Kodi në matricë:  
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Ana e Malit 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  
Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – 
Lagjja e Re Loti 2 
 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

Gjendja ekzistuese e trupit të rrugës është në kushte relativisht të këqija me shtresa rrugore të 
degraduara, përgjithësisht me një mbulese çakulli ose zhavorri si dhe vepra arti pothuajse 
jashtë funksioni,  gje që e ben te pamundur drenazhimin e ujërave sipërfaqësore duke ndikuar 
edhe më shumë në dëmtimin e trupit të rrugës.  
Ky projekt parashikon rikonstruksonin total të trupit të rrugës në të gjithë gjatësinë e saj L= 
250m, ndërtimin e tombinove për largimin e ujërave sipërfaqësore të vendosura në zonat 
depresive të rrugës, ndërtimin e mureve mbajtëse, si dhe të sinjalistikës së nevojshme 
horizontale dhe vertikale të rrugës.   
Ndërtimi i këtij segmenti do të lehtësojë në mënyrë të ndjeshme lëvizjen e banoreve të zonës. 
Përfituesit direkt të projektit janë 600 banorët e zonës, njësia administrative Ana e Malit..  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe në mënyrë të veçantë të 
kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit.  
Rikonstruksioni i rrugëvedhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve si dhe të 
praktikave më të mira ndërkombëtare.  
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
1,000m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
600 banorë përfitojnë; 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

  Totali Investimi 2019  Projektimi  2019 

Kosto e zbatimit  5,061 5,061 

Kosto supervizim 117 117 

Kosto kolaudim 15 15 

Kosto e projektimit 272 272 

Kosto totale e projektit   
- 000 lekë 5,465 5,193 272 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



 
 
 
 
 

Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 



 

 

  



4. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja Lami dhe 

Rashkej 
Kodi në matricë:  
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Ana e Malit 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  
Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – 
Lagjja Lami dhe Rashkej 
 

Viti 2019-2021 

Problemet për tu adresuar 

Gjendja ekzistuese e trupit të rrugës është në kushte relativisht të këqija me shtresa rrugore të 
degraduara, përgjithësisht me një mbulese çakulli ose zhavorri si dhe vepra arti pothuajse 
jashtë funksioni,  gje që e ben te pamundur drenazhimin e ujërave sipërfaqësore duke ndikuar 
edhe më shumë në dëmtimin e trupit të rrugës.  
Ky projekt parashikon rikonstruksonin total të trupit të rrugës në të gjithë gjatësinë e saj L= 
881m, ndërtimin e tombinove për largimin e ujërave sipërfaqësore të vendosura në zonat 
depresive të rrugës, ndërtimin e mureve mbajtëse, si dhe të sinjalistikës së nevojshme 
horizontale dhe vertikale të rrugës.   
Ndërtimi i këtij segmenti do të lehtësojë në mënyrë të ndjeshme lëvizjen e banoreve të zonës. 
Përfituesit direkt të projektit janë 350 banorët e zonës, njësia administrative Ana e Malit..  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe në mënyrë të veçantë të 
kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit.  
Rikonstruksioni i rrugëvedhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve si dhe të 
praktikave më të mira ndërkombëtare.  
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
3,524m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
350 banorë përfitojnë; 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

  Totali Investimi 2019  Projektimi  2019 

Kosto e zbatimit  17,179 17,179 

Kosto supervizim 297 297 

Kosto kolaudim 28 28 

Kosto e projektimit 690 690 

Kosto totale e projektit   
- 000 lekë 18,194 17,504 690 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 



 

 
 
 

 

Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



 



5. Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan – Shtuf  dhe rrugës Dodaj 
Kodi në matricë:  
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Ana e Malit 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  
Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan – Shtuf dhe 
rrugës Dodaj 
 

Viti 2019-2021 

Problemet për tu adresuar 

Gjendja ekzistuese e trupit të rrugës është në kushte relativisht të këqija me shtresa rrugore të 
degraduara, përgjithësisht me një mbulese çakulli ose zhavorri si dhe vepra arti pothuajse 
jashtë funksioni,  gje që e ben te pamundur drenazhimin e ujërave sipërfaqësore duke ndikuar 
edhe më shumë në dëmtimin e trupit të rrugës.  
Ky projekt parashikon rikonstruksonin total të trupit të rrugës në të gjithë gjatësinë e saj Ltotale= 
1,616m (rruga Muriqan - Shtuf L=880m dhe rruga Dodaj L=736m) , ndërtimin e tombinove për 
largimin e ujërave sipërfaqësore të vendosura në zonat depresive të rrugës, ndërtimin e 
mureve mbajtëse, si dhe të sinjalistikës së nevojshme horizontale dhe vertikale të rrugës.   
Ndërtimi i këtij segmenti do të lehtësojë në mënyrë të ndjeshme lëvizjen e banoreve të zonës. 
Përfituesit direkt të projektit janë 350 banorët e zonës, njësia administrative Ana e Malit. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe në mënyrë të veçantë të 
kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit.  
Rikonstruksioni i rrugëvedhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve si dhe të 
praktikave më të mira ndërkombëtare.  
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
5,656m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
350 banorë përfitojnë; 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

  Totali Investimi 2019  Projektimi  2019 

Kosto e zbatimit  26,910 26,910 

Kosto supervizim 418 418 

Kosto kolaudim 34 34 

Kosto e projektimit 969 969 

Kosto totale e projektit   
- 000 lekë 28,331 27,362 969 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 



 

 

 

 

 

Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



 

 



6. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate 
Kodi në matricë:  
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Ana e Malit 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  
Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate 
 

Viti 2019-2021 

Problemet për tu adresuar 

Ndërhyrja konsiston në rikonstruksionin e Rrugës Oblike – Pallate, me një gjatësi totale 215m 
dhe ndodhet në NJ.A. Ana e Malit. 
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementeve të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Projekti dhe preventivi për fazën e zbatimit do të hartohen në tërësi duke përfshirë si 
rikonstruksonin total të trupit të rrugës në të gjithë gjatësinë e saj L=215m, kanalizimin e 
ujërave të zeza dhe të bardha, si dhe të sinjalistikës së nevojshme horizontale dhe vertikale të 
rrugës.   
Rikonstruksioni i këtij segmenti synon krijimin e hapësirave më cilësore, më miqësore, dhe më 
të sigurta për banorët 
Përfituesit direkt të projektit janë 500 banorëvetëfshatit Oblike, njësia administrative Ana e 
Malit. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe në mënyrë të veçantë të 
kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit.  
Rikonstruksioni i rrugëvedhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve si dhe të 
praktikave më të mira ndërkombëtare.  
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
860 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
500 banorë përfitojnë; 

 



0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

  Totali Investimi 2019  Projektimi  2019 

Kosto e zbatimit  6,893 6,893 

Kosto supervizim 173 173 

Kosto kolaudim 18 18 

Kosto e projektimit 402 402 

Kosto totale e projektit   
- 000 lekë 7,486 7,084 402 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

 
 
 
 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

  



 

7. Sistemim - Asfaltim i rrugës Krebaj - Varreza Oblike 
Kodi në matricë:  
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Ana e Malit 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  
Sistemim - Asfaltim i rrugës Krebaj - Varreza 
Oblike 
 

Viti 2019-2021 

Problemet për tu adresuar 

Gjendja ekzistuese e trupit të rrugës është në kushte relativisht të këqija me shtresa rrugore të 
degraduara, përgjithësisht me një mbulese çakulli ose zhavorri si dhe vepra arti pothuajse 
jashtë funksioni,  gje që e ben te pamundur drenazhimin e ujërave sipërfaqësore duke ndikuar 
edhe më shumë në dëmtimin e trupit të rrugës.  
Ky projekt parashikon rikonstruksonin total të trupit të rrugës në të gjithë gjatësinë e saj L= 835 
m, ndërtimin e tombinove për largimin e ujërave sipërfaqësore të vendosura në zonat 
depresive të rrugës, ndërtimin e mureve mbajtëse, si dhe të sinjalistikës së nevojshme 
horizontale dhe vertikale të rrugës.   
Ndërtimi i këtij segmenti do të lehtësojë në mënyrë të ndjeshme lëvizjen e banoreve të zonës. 
Përfituesit direkt të projektit janë 2,500 banorëvetë zonës Oblike, njësia administrative Ana e 
Malit. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe në mënyrë të veçantë të 
kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit.  
Rikonstruksioni i rrugëvedhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për vitet në vazhdim. 
Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve si dhe të 
praktikave më të mira ndërkombëtare.  
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
2,505 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
2,500 banorë përfitojnë; 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

  Totali Investimi 2019  Projektimi  2019 

Kosto e zbatimit  12,281 12,281 

Kosto supervizim 231 231 

Kosto kolaudim 24 24 

Kosto e projektimit 536 536 

Kosto totale e projektit   
- 000 lekë 13,072 12,536 536 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 



 

 
 
 
 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



 

 

  



 

Investime NJA Rrethina 

1. Sistemim asfaltim rruga Hidrovor, Loti 2, Dobraç 

 Kodi në matricë:P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit  

 
Emri i propozuesit të projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e propozuesit 
të Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit 
dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga Hidrovor, Loti 2  

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në rrugëne quajtur Hidrovor, Loti 2, Dobraç. Kjo 
rrugë bën pjesë në Njësinë Administrative Rrethina dhe  ka një gjatësi prej afro 1,2 km dhe 
sipërfaqe prej afro 2800 m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e Dobraçit.  
Përfituesit direkt të projektit janë 250 banorët e zonës. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor, etj, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investim 2019 Projektim 2019 

Kosto e zbatimit 20495 20495  

Kosto supervizim 356 356  

Kosto kolaudim 34 34  

Kosto e projektimit 825  825 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

21710 20885 
 
825 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor (IB) 

    



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 

 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass 
Kodi ne matrice: P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By 
Pass 

Viti 2017 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon zonën mes pikës së 
karburantit Jukoil (ish Ada) dhe rrugës së pompave e cila lidhet me rrugën nacionale ne 
rrethrrotullimin e ri te 5 Heronjve, duke kaluar terthorazi nëpër By Pass. Kjo rrugë bën pjesë në 
Dobrac në Njësinë Administrative Rrethina dhe  ka në gjatësi prej afro 0,95 km dhe sipërfaqe 
afro 3880 m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e Dobracit.  
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 300 banorët e zonës.  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 15 520 15 520  

Kosto supervizim 300 300  

Kosto kolaudim 36 36  

Kosto e projektimit 778  778 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

16 634 15 856 
 
778 
 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 

 
 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. Sistemim asfaltim rruga Vinotekë, Grudë e Re 
Kodi në matricë: P04520.O3. A................... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e propozuesit 
të Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim Rruga Vinotekë, Grudë e Re 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon një zonë të banuar në Grudë 
të Re. Kjo rrugë bën pjesë në Njësinë Administrative Rrethina dhe  ka një gjatësi prej afro 900 
ml dhe sipërfaqe prej afro 2700 m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët. 
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 200 banorët e zonës. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor, etj, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
2700 m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
200 banorë përfitojnë; 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi 2019 Projektim 2019 

Kosto e zbatimit 18357 18357  

Kosto supervizim 328 328  

Kosto kolaudim 32 32  

Kosto e projektimit 760  760 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

19477 18717 
 
760 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor (IB) 
 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  
 

 

 
 



 
  



4.Sistemim asfaltim rruga e varrezave Bardhaj 
Kodi ne matrice: P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga e varrezave Bardhaj     

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon një zonë banimi pranë 
varrezave të Bardhajve. Kjo rrugë bën pjesë në Bardhaj në Njësinë Administrative Rrethina 
dhe  ka në gjatësi prej afro 0,77 km dhe sipërfaqe afro 2800 m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e Bardhajve.  
Përfituesit direkt të projektit janë rreth150 banorët e zonës dhe jo vetëm. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 9 800 9 800  

Kosto supervizim 212 212  

Kosto kolaudim 26 26  

Kosto e projektimit 551  551 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

10 589 10 038 
 
551 
 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  



5. Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter 
 Kodi në matricë: P04520.O3. A................... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e propozuesit 
të Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit 
dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter     
 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon një zonë banimi në të fshatit 
Shtoj i Vjeter. Kjo rrugë bën pjesë në Njësinë Administrative Rrethina dhe  ka në gjatësi prej 
afro 1,1 km dhe sipërfaqe afro 2800 m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe më të sigurta për 
banorët e kësaj zone.  
Përfituesit direkt të projektit janë 700 banorët e zonës. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor, etj, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi 2019 Projektimi 2019 

Kosto e zbatimit 24459 24459  

Kosto supervizim 408 408  

Kosto kolaudim 37 37  

Kosto e projektimit 946  946 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

25850 24904 
 
946 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor (IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6. Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobraç 
Kodi ne matrice: P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobraç 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon një zonë banimi ne Dobraç 
paralel me rrugën kryesore te Dobraçit, me dalje ne unazë. Kjo rrugë bën pjesë në Dobraç në 
Njësinë Administrative Rrethina dhe  ka një gjatësi prej afro 635 m dhe sipërfaqe afro 2222 
m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe më të sigurta për 
banorët e Dobraçit.  
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 450 banorët e zonës dhe jo vetëm. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 12 683 12 683  

Kosto supervizim 247 247  

Kosto kolaudim 27 27  

Kosto e projektimit 574  574 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

13 531 12 957 
 
574 
 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 

 
 
 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 

 

 



7. Sistemim asfaltim segment i rrugës së varrezave, Grudë e Re 
Kodi në matricë: P04520.O3. A................... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim segment i rrugës së 
varrezave, Grudë e Re 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në një segment rruge dhe një pjesë shëshi tek 
parcelat e varrezave në  Shtoj të Ri dhe lidh mes tyre dy rrugë tashmë të asfaltuara. Kjo rrugë 
bën pjesë në Njësinë Administrative Rrethina dhe  ka një gjatësi prej afro 160 ml dhe sipërfaqe 
afro 930m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon ofrimin e një shërbimi sa më cilësor dhe më të sigurtë në funksion 
të varrezave të Shtojit.  
Përfituesit direkt të projektit janë të gjithë banorët e zonës. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor, etj, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
930 m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
Përfitojnë të gjithë banorët e zonës; 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi 2019 Projektimi 2019 

Kosto e zbatimit 4870 4870  

Kosto supervizim 119 119  

Kosto kolaudim 17 17  

Kosto e projektimit 276  276 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

5282 5006 
 
276 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 
 

  

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 

 
 
 

 
 
 
  



8. Sistemim asfaltim segment i rrugës Shkolla e Re, Grudë e Re 
Kodi në matricë: P04520.O3. A................... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim segment i rrugës Shkolla e 
Re, Grudë e Re    

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në një segment rruge tek parcelat e varrezavenë  
Shtoj të Ri dhe lidh mes tyre dy rrugë tashmë të asfaltuara. Kjo rrugë bën pjesë në Njësinë 
Administrative Rrethina dhe  ka një gjatësi prej afro 265 ml dhe sipërfaqe afro 1300m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon ofrimin e një shërbimi sa më cilësor dhe më të sigurtë në funksion 
të varrezave të Shtojit.  
Përfituesit direkt të projektit janë të gjithë banorët e zonës dhe nxënësit që frekuentojnë këtë 
shkollë. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor, etj, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
130 m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
Përfitojnë të gjithë banorët e zonës dhe nxënësit që frekuentojnë këtë shkollë; 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi 2019 Projektim 2019 

Kosto e zbatimit 5893 5893  

Kosto supervizim 138 138  

Kosto kolaudim 18 18  

Kosto e projektimit 320  320 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

6369 6049 
 
320 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  
 
 
 

 
 
 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 
 
 



 
  



9. Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj 
Kodi ne matrice: P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj    

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në një rrugë dytësore që lidh rrugën Qender 
Bardhaj me rrugën Shtatë Bajrakët. Kjo rrugë bën pjesë në Bardhaj në Njësinë Administrative 
Rrethina dhe  ka në gjatësi prej afro 370 m dhe sipërfaqe afro 1300 m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe më të sigurta për 
banorët e Bardhajve.  
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 150 banorët e zonës dhe jo vetëm. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 8 360 8 360  

Kosto supervizim 180 180  

Kosto kolaudim 22 22  

Kosto e projektimit 418  418 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

8 980 8 562 
 
418 
 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 
 

 
 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



10. Sistemim asfaltim rrugë dytësore, Guci e Re 
 Kodi në matricë: P04520.O3. A................... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e propozuesit 
të Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit 
dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rrugë dytësore, Guci e Re 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon një zonë banimi pranë 
varrezave të kësaj zone. Kjo rrugë bën pjesë në Njësinë Administrative Rrethina dhe  ka në 
gjatësi prej afro 400 ml dhe sipërfaqe afro 1600 m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e zonës.  
Përfituesit direkt të projektit janë 60 banorët e zonës si dhe të gjithë banorët e fshatit që 
shkojnë ket këto varreza. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor, etj, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investim 2019 Projektim 2019 

Kosto e zbatimit 9449 9449  

Kosto supervizim 198 198  

Kosto kolaudim 20 20  

Kosto e projektimit 382  382 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

10049 9667 
 
382 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor (IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 

 
 



 

 

 

 

 

 



11. Sistemim asfaltim rruga Drini në Zues 
Kodi ne matrice: P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga Drini në Zues 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në një rrugë dytësore që lidh rrugën kryesore të 
Muriçanit me rrugën Dy Lumenjtë. Këto rrugë bëjnë pjesë në Zues në Njësinë Administrative 
Rrethina dhe  ka në gjatësi prej afro 145 m dhe sipërfaqe afro 510 m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe më të sigurta për 
banorët e Zuesit.  
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 150 banorët e zonës dhe jo vetëm. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 3 400 3 400  

Kosto supervizim 85 85  

Kosto kolaudim 14 14  

Kosto e projektimit 198  198 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

3 697 3 499 
 
198 
 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  
 

 

 
 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 



12. Sistemim asfaltim rrugë dytësore Shkolla e Vjetër dhe Kisha 

Shtoj i Ri 
Kodi ne matrice: P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit  

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rrugë dytësore Shkolla e 
Vjetër dhe Kisha Shtoj i Ri     

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në 2 rrugë dytësore që përshkojnë një zonë banimi 
me dalje në rrugën kryesore të Shtojit të Ri. Këto rrugë bëjnë pjesë në Shtoj të Ri në Njësinë 
Administrative Rrethina dhe  ka në gjatësi prej afro 600 m dhe sipërfaqe afro 2400 m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe më të sigurta për 
banorët e Shtojit të Ri.  
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 250 banorët e zonës dhe jo vetëm. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 13 757 13 757  

Kosto supervizim 263 263  

Kosto kolaudim 28 28  

Kosto e projektimit 610  610 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

14 658 14 048 
 
610 
 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

    



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 
 

 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 



 

 

 

 
  



13. Sistemim asfaltim segmente rrugesh Rilindja-Demokracia-

Hotit në Hot të Ri 
Kodi ne matrice: P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit  

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim segmente rrugesh Rilindja-
Demokracia-Hotit në Hot të Ri 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon një zonë banimi pranë 
varrezave të Bardhajve. Kjo rrugë bën pjesë në Bardhaj në Njësinë Administrative Rrethina 
dhe  ka në gjatësi prej afro 400 m dhe sipërfaqe afro 1600 m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementeve të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe më të sigurta për 
banorët e Hotit.  
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 200 banorët e zonës dhe jo vetëm. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 9 449 9 449  

Kosto supervizim 197 197  

Kosto kolaudim 23 23  

Kosto e projektimit 457  457 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

10 126 9 669 
 
457 
 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

    



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 
 
 

 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 



 

 

  



14. Sistemim asfaltim rruge qendër Golem - Mbikalimi 
Kodi ne matrice: P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga  
qendër Golem - Mbikalimi     

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon një zonë banimi pranë 
qendrës Golem vazhdon anash hekurullës dhe lidhet me rrugën e mbikalimit.. Kjo rrugë bën 
pjesë në Golem në Njësinë Administrative Rrethina dhe  ka në gjatësi prej afro 660 m dhe 
sipërfaqe afro 2300 m2.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe më të sigurta për 
banorët e Bardhajve.  
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 500 banorët e zonës dhe jo vetëm. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 13 598 13 598  

Kosto supervizim 260 260  

Kosto kolaudim 27 27  

Kosto e projektimit 605  605 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

14 490 13 885 
 
605 
 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 
 

 
 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 

 

 

 



Investime NJA Berdice 

1. Sistemim - Asfaltim i rrugës "Mollojsve", Bërdicë Sipërme 

Kodi në matricë: P04520.O3.A.... 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Bërdicë e sipërme 
Njësia Administrative Bërdicë; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i rrugës "Mollojsve' Bërdice 
e siperme 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugës " Mollojsve'  Bërdice e siperme është projekt që është propozuar 
nga banorët e fshatit Bërdicë e sipërme, të cilët banojnë dhe përdorin këtë rrugë.  
Ky segment rruge fillon tek Njësia Administrative Bërdicë dhe vijon përgjatë lagjes e Mollojsve, 
në Bërdicë të Sipërme. Këtë segment rrugor e përdorin rreth 50 famijle të fshatit Bërdicë e 
Sipërme pjesë e Njësisë Administrative Bërdicë. 
.  
Rruga është në gjendje shumë të keqe, ka nevoje per mure mbrojtese, 
 nuk ka kullim, është me gropa dhe e vështirë për t’u kalur.   
 
“Sistemim - Asfaltim i rrugës " Mollojsve' " Bërdice e siperme” është projekt për rehabilitimin 
dhe kthimin në standart të mirë të rreth 470 ml rrugë fshati, me gjërësi 3.5 m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tombino dhe ndërtim i trotuari përgjatë segmentit rrugor, aty ku është e nevojshme; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë mbi 200 banorët e zonës, fshatit Bërdicë e Sipërme. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit; 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
1645 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
Mbi 200 banorë përfitojnë; 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 10 496 10 496  

Kosto supervizim 213 213  

Kosto kolaudim    24 24 
 

Kosto e projektimit 495  495 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

11 228 10 733 495 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 



 
Harta treguese e vendodhjes së rrugës: 

 
 

Situata e aktuale e rrugës  

Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 
 

  

 

 

  



2. Sistemim - Asfaltim i Rruges se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i fshatit Mali Hebaj 
Banorët e fshatit Mali Hebaj 
Njësia Administrative Bërdicë 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  
Sistemim - Asfaltim i Rruges se Varrezave te 
Fshatit Mali –Hebaj 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i Rruges se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj është projekt që duhet të 
realizohet domosdoshmërishtn në njësinë administrative Bërdicë.  
Fshati Mali Hebaj ka rreth 800 banorë, rreth 220 familje.  
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe.  
Ajo nuk ka bazament, nuk ka kullim dhe nuk është e qëndrueshme.  
 
Sistemim - Asfaltim i Rruges se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj është projekt për 
rehabilitimin dhe kthimin në standart të mirë të rreth 680 ml linear rrugë fshati, me gjërësi 3 m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino dhe ndërtim i mureve të mbrotjes përgjatë segmentit rrugor, aty ku është e 
nevojshme; 
Shtresat e nevojshme me çakull 
Asfaltim 
Sinjalistikë 
Përfituesit direkt të projektit janë 800 banorët e zonës, fshatit Mali – Hebaj, Njësia 
Administrative Bërdicë. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit; 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
2040 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
800 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 12 181 12 181  

Kosto supervizim 240 240  

Kosto kolaudim    27 27 
 

Kosto e projektimit 557  557 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

13 005 12 448 557 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 



 
Harta e zones 

 

Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 



 



3. Sistemim - Asfaltim i rrugës BërdicëSipërme 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Bërdicë e sipërme 
Njësia Administrative Bërdicë; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdice e siperme Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdice e siperme është projekt që është propozuar nga banorët e 
fshatit Bërdicë e sipërme, të cilët banojnë dhe përdorin këtë rrugë.  
Ky segment rruge fillon tek Njësia Administrative Bërdicë dhe vijon përgjatë lagjes së 
Kastratve në Bërdicë të Sipërme. Këtë segment rrugor e përdorin rreth 50 famijle të fshatit 
Bërdicë e Sipërme pjesë e Njësisë Administrative Bërdicë. 
.  
Rruga është në gjendje shumë të keqe.  
Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
 
“Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdice e siperme” është projekt për rehabilitimin dhe kthimin në 
standart të mirë të rreth 280 ml rrugë fshati, me gjërësi 3.5 m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Ndërtimin e rrejtit KUB dhe ndërtimin e bordurave kufizuese të asfaltit 
Vendosje tumbino dhe ndërtim i trotuari përgjatë segmentit rrugor, aty ku është e nevojshme; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë mbi 200 banorët e zonës, fshatit Bërdicë e Sipërme. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit; 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
1000 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
Mbi 200 banorë përfitojnë; 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 8068 8068 - 

Kosto supervizim 175 175  

Kosto kolaudim    21 21 
 

Kosto e projektimit    

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

8264 8264  

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 



 
Harta treguese e vendodhjes së rrugës: 

 
 
Situata e aktuale e rrugës  

Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 



 
  



4. Sistemim - Asfaltim i rrugës "Ramoshaj" - Trush 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Trush 
Njësia Administrative Bërdicë; 
Këshilltari z. Isuf Meta 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim - Asfaltim i rrugës "Ramoshaj" - Trush Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugës "Ramoshaj" - Trush është projekt që është propozuar nga banorët 
e fshatit Trush, të cilët banojnë dhe përdorin këtë rrugë.  
Ky segment rruge fillon në qendër të fshatit Trush – tek shkolla 9 – Vjeçare Sait Tagani, dhe 
përshkon lagjen e Ramoshve. Këtë segment rrugor e përdorin rreth 250 famijle të fshatit Trush 
e 5 biznese, si dhe përdoret nga rreth 150 familje të fshatit Gjondrekaj, pjesë e Njësisë 
Administrative Bushat.  
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe.  
Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
 
Sistemim - Asfaltim i rrugës së Ramoshve - Trush është projekt për rehabilitimin dhe kthimin 
në standart të mirë të rreth 780 m linear rrugë fshati, me gjërësi 4 m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino dhe ndërtim i trotuari përgjatë segmentit rrugor, aty ku është e nevojshme; 
Shtresat e nevojshme me çakull 
Asfaltim 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 2000 banorët e zonës, fshatit Trush dhe Konaj/Gjondrekaj, 
Njësia Administrative Bërdicë. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit; 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
2340 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
2000 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 17 344 17 344  

Kosto supervizim 314 314  

Kosto kolaudim    31 31 
 

Kosto e projektimit 729  729 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

18 418 17 689 729 

 



04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Harta e zones 

 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 

 

 



 



4. Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdicë e mesme 
Kodi në matricë: P3.F1.O2.AXX 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Banorët e fshatit Bërdicë e mesme 
Njësia Administrative Bërdicë; 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdicë e mesme Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdicë e mesme është projekt që është propozuar nga banorët e 
fshatit Bërdicë e mesme, të cilët banojnë dhe përdorin këtë rrugë.  
Kjo rruge fillon kryqëzimin e rrugës Shkodër-Velipojë në fshatin Bërdicë e mesme.  
dhe përshkon lagjet e  e këtij fshati. Këtë rruge e përdorin rreth 150 famijle të fshatit Bërdicë e 
Mesme. 
Rruga që përshkon fshatin është në gjendje shumë të keqe.  
Ajo ka bazament, nuk ka kullim, me gropa dhe e vështirë për t’u përshkuar.   
 
“Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdicë e mesme”është projekt për rehabilitimin dhe kthimin në 
standart të mirë të rreth 900 m linear rrugë fshati, me gjërësi 4 m.  
Ky projekt parashikon ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 
në shërbim të komunitetit. 
Vendosje tumbino; 
Shtresat e nevojshme me çakull; 
Asfaltim; 
Sinjalistikë; 
Përfituesit direkt të projektit janë 900 banorët e zonës, fshatit Bërdicë e mesme, Njësia 
Administrative Bërdicë. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 
 
 
Qëllimet dhe objektivat e 
 
 
 
 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
2700 m

2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
700 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 20 428 20 428  

Kosto supervizim 355 355  

Kosto kolaudim    33 33 
 

Kosto e projektimit 823  823 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

21 639 20 816 823 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 



 
Harta e Vendodhjes së rrugës 

 
 
 
 
Pamje nga situata aktuale e rrugës. 

Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

 
Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem 
   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 



 

 
 



Investime NJA Dajc 

1. Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç 
Kodi ne matrice: P04520.O3. A..... 
 
01.  Personat e Kontaktit  

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative, 
Banorët e fshatit Darrgjat, Nj.A.Dajç 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Dajç 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim Rruga Darragjat, Dajç    

Viti 2019  

Problemet për tu adresuar 

Sistemim asfaltim Rruga Darragjat konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon një zonë të 
banuar në fshatin Darragjat dhe lidh disa rrugë të banuara të kësaj zone. Kjo rrugë bën pjesë 
në Njësinë Administrative Dajç dhe  ka në gjatësi prej afro 1.9 km dhe siperfaqe 7600 m2.. 
Gjendja ekzistuese e rrugës është e amortizuar, me gropa, rruga është shumë e ngushtë, në 
pamundësi për kalimin e dy automjeteve njëkohësisht. Kanalet anësore kulluese kanë nevojë 
për ndërhyrje. 
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit si: 
-Asfaltim 
-Sinjalistike 
-Tombino 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e Darragjatit.  
Përfituesit direkt të projektit janë 9036 banorët e zonës së Darragjatit. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
7600 m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
9036 banorë përfitojnë; 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi  Projektim 

Kosto e zbatimit 42 801 42 801  

Kosto supervizim 618 618  

Kosto kolaudim 46 46  

Kosto e projektimit 1 434  1 434 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

44 899 43 465 
 
1 434 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 



 
Harta e zones 
 
 
 
  

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati "Samrisht i Vjetër". 
Kodi ne matrice: P04520.O3. A..... 
 
01.  Personat e Kontaktit    
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative, 
Banorët e fshatit Darrgjat, Nj.A.Dajç 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Dajç 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt Idea  Sistemim asfaltim Rruga Samrisht i Vjetër Dajç     

Viti 2019  

Problemet për tu adresuar 

Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati "Samrisht i Vjetër" konsiston në ndërhyrjen në 
rrugën që përshkon një zonë të banuar në fshatin Samrisht i Vjetër dhe lidh mes tyre disa 
rrugë të banuara të kësaj zonë. Këto  rrugë janë:kolgjinave-Mhillakeve-Arrave-Zadrimsave-
Benti-Belaj, të cilat bëjnë pjesë në Njësinë Administrative Dajç dhe kanë një gjatësi totale prej 
afro 1.63 km dhe siperfaqe 4890 m2. 
Gjendja ekzistuese e këtyre rrugëve  është e amortizuar, rrugët nuk kanë bazament,  kanalet 
kulluese kanë nevojë per ndërhyrje. Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të 
nevojshëm për krijimin e kushteve optimale në shërbim të komunitetit si: 
-Asfaltim 
-Sinjalistike 
-Tombino 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e fshatit Samrisht i Vjeter . 
Përfituesit direkt të projektit janë 1339 banorët e te fshatit samrisht i Vjeter dhe Samrisht i Ri. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 . 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
4890  m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
1339 banorë përfitojnë; 
 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investim Projektim 

Kosto e zbatimit 29 283 29 283  

Kosto supervizim 466 466  

Kosto kolaudim    39 39  

Kosto e projektimit 1 080  1 080 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

30 868 29 788 
 
1 080 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 



 
Harta e zones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

Foto ekzistuese te rruges 

 

 

 

 

 

 

 
  



3. Sistemim asfaltim Rruga  Mushan Loti II 
 Kodi ne matrice: P04520.O3. A..... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative, 
Banorët e fshatit Darrgjat, Nj.A.Dajç 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Dajç 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt Idea  Sistemim asfaltim Rruga Mushan- Loti II , Dajç    

Viti 2019  

Problemet për tu adresuar 

Sistemim asfaltim Rruga Mushan Loti II konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon një 
zonë të banuar në fshatin Samrisht i Vjetër dhe lidhet me disa rrugë të tjera te banuara të 
kësaj zonë. Kjo rrugë bën pjesë në Njësinë Administrative Dajç dhe ka në gjatësi prej afro 750 
ml  dhe siperfaqe 2625 m2. 
Gjendja ekzistuese e rrugës është e amortizuar, nuk ka bazament dhe kalimi eshte i veshtirë, 
kanalet kanë nevojë për ndërhyrje,sistem e pastrim. 
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit si: 
-Asfaltim 
-Sinjalistike 
-Tombino 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe më të sigurtë për 
banorët e fshatit. 
Përfituesit direkt të projektit janë 1380 banorët e fshatit Mushan. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
. 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
2625  m2 sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
1380 banorë përfitojnë; 
 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 
 
 
 
 
 

 Totali Investim Projektim 

Kosto e zbatimit 15 534 15 534  

Kosto supervizim 289 289  

Kosto kolaudim 30 30  

Kosto e projektimit 670  670 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

16 523 15 853 
 
670 

 



 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Harta e zones 

 
 
 
Foto ekzistuese te rruges 
 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

  
  



4. Sistemim asfaltim Rruga e fshatit "Shirq-Loti II " 
Kodi ne matrice: P04520.O3. A..... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative, 
Banorët e fshatit Darrgjat, Nj.A.Dajç 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Dajç 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt Idea  Sistemim asfaltim Rruga  e Fshatit "Shirq -Loti II 

"Dajç    
Viti 2019  

Problemet për tu adresuar 

Sistemim asfaltim Rruga "Shirq -Loti II "Dajç   konsiston në ndërhyrjen në disa segmente 
rrugësh  që përshkonjë  zonën e banuar në fshatin Shirq dhe lidh mes tyre disa rrugë të 
banuara të kësaj zonë. Keto segmente jane: Rr.Krac-Kineve,Lukës, e Palajve. Këto rrugë 
bëjnë pjesë në Njësinë Administrative Dajç dhe kanë një gjatësi prej afro 1.29 km  dhe 
sipërfaqe 3870 m2. 
Gjendja ekzistuese e rrugës është e amortizuar, pa bazament dhe është me gropa gjë që 
veshtirëson kalimin. Kanalet gjithashtu kanë nevojë për ndërhyrje.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit si: 
-Asfaltim 
-Sinjalistike 
-Tombino 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e fshatit. 
Përfituesit direkt të projektit janë 1067 banorët e te fshatit Shirq, Loti II-Dajç 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
. 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
3870  m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
1067 banorë përfitojnë; 
 
 
 

 
 
 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investim Projektim 

Kosto e zbatimit 23 400 23 400  

Kosto supervizim 394 394  

Kosto kolaudim 36 36  

Kosto e projektimit 913  913 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

24 743 23 830 
 
913 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 



 
Harta e 
zones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto te 

gjendjes 
ekzistues

e 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



5. Sistemim asfaltim Rruga "Pentar i Poshtëm" 
Kodi ne matrice: P04520.O3. A..... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative, 
Banorët e fshatit Darrgjat, Nj.A.Dajç 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Dajç 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt Idea  Sistemim asfaltim Rrug e brendshme Fshati 

Pentari Vjeter   
Viti 2019  

Problemet për tu adresuar 

Sistemim asfaltim Rruga "Pentar i Poshtëm" konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon 
një zonë të banuar në fshatin Pentar i vjeter dhe lidh mes tyre disa rrugë të banuara të kësaj 
zonë. Kjo rrugë bën pjesë në Njësinë Administrative Dajç dhe ka në gjatësi prej afro 1.1 km 
dhe siperfaqe 3300 m2. Banorët e shfrytëzojnë këtë rrugë për të arritur në tokat bujqësore.  
Gjendja ekzistuese e rrugës është e amortizuar, pa bazament dhe është me gropa gjë që 
veshtirëson kalimin. Kanalet gjithashtu kanë nevojë për ndërhyrje.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit si: 
-Asfaltim 
-Sinjalistike 
-Tombino 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e fshatit . 
Përfituesit direkt të projektit janë 922 banorët e te fshatit Pentar i Vjeter 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
3300  m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
922  banorë përfitojnë; 
 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investim Projektim 

Kosto e zbatimit 19 619 19 619  

Kosto supervizim 344 344  

Kosto kolaudim 33 33  

Kosto e projektimit 798  798 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

20 794 19 996 
 
798 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 



 
Harta e zones 

 
 
Foto ekzistuese 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 
 

 
 
  



6. Sistemim asfaltim Rruga "Mandajve" 
Kodi ne matrice: P04520.O3. A..... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative, 
Banorët e fshatit Darrgjat, Nj.A.Dajç 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Dajç 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt Idea  Sistemim asfaltim Rruga "Mandajve"   

Viti 2019  

Problemet për tu adresuar 

Sistemim asfaltim Rrugë " Mandajve"konsiston në ndërhyrjen në rrugën që përshkon një zonë 
të banuar dhe lidh mes tyre disa rrugë të banuara të kësaj zonë. Kjo rrugë bën pjesë në 
Njësinë Administrative Dajç dhe ka në gjatësi prej afro 810 m dhe siperfaqe 2430 m2. 
Gjendja ekzistuese e rrugës është e amortizuar, është me gropa, pa bazament  dhe vështirë 
për tu kaluar. Kanalet gjithashtu kanë nevojë për ndërhyrje.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit si: 
-Asfaltim 
-Sinjalistike 
-Tombino 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e fshatit . 
Përfituesit direkt të projektit janë 300 banorët e te rrugës Mandajve. 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rruge me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
2430  m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
300 banorë përfitojnë; 
 
 
 

 
 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investim Projektim 

Kosto e zbatimit 14 622 14 622  

Kosto supervizim 276 276  

Kosto kolaudim 29 29  

Kosto e projektimit 640  640 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

15 567 14 927 
 
640 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 



 
Harta e zones 

 
 
 
 
 
Foto ekzistuese 
 
 
 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 
  



7. Sistemim asfaltim Rruga "Dajçit te ri'-(Shkolla e Mesme Dajç) 
Kodi ne matrice: P04520.O3. A..... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative, 
Banorët e fshatit Darrgjat, Nj.A.Dajç 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Dajç 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt Idea  Sistemim asfaltim Rruga "Dajç i Ri" prane 

shkolles se mesme "Luc Agraja"   
Viti 2019  

Problemet për tu adresuar 

Sistemim asfaltim Rrugee brendshme prane shkolles se mesme 'Luc Agraja"konsiston në 
ndërhyrjen në rrugën që shkon ne shkollen e mesme "Luc Agraja" dhe përshkon një zonë të 
banuar dhe lidh mes tyre disa rrugë të banuara të kësaj zonë. Kjo rrugë bën pjesë në Njësinë 
Administrative Dajç dhe ka në gjatësi prej afro 700 m dhe siperfaqe 2450 m2. 
Gjendja ekzistuese e rrugës është e amortizuar, pa bazament dhe është me gropa gjë që 
veshtirëson kalimin. Kanalet gjithashtu kanë nevojë për ndërhyrje.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit si: 
-Asfaltim 
-Sinjalistike 
-Tombino 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e fshatit. 
Përfituesit direkt të projektit janë 200 nxenes e mesues te shkolles se mesme, dhe banoret e 
zones 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rrugë me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
2450  m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
200 nxenes dhe mesues qe përfitojnë; 
 
 
 

 
 
 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investim Projektim 

Kosto e zbatimit 14 119 14 119  

Kosto supervizim 268 268  

Kosto kolaudim 28 28  

Kosto e projektimit 623  623 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

15 038 14 415 
 
623 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 



 
Harta e zones 

 
 
Foto ekzistuese 
 
 
 
 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 

 
  



8. Sistemim asfaltim Rruga "Mali i Gjymtit", Dajç 
Kodi ne matrice: P04520.O3. A..... 
 
01.  Personat e Kontaktit  
 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative, 
Banorët e fshatit Darrgjat, Nj.A.Dajç 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Dajç 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt Idea  Sistemim asfaltim Rruga  "Mali i Gjymtit'-Dajç    

Viti 2019  

Problemet për tu adresuar 

Sistemim asfaltim Rruga e brendshme ne fshatin"Mali i Gjymtit"-Dajç   konsiston në ndërhyrjen 
në rrugën që përshkon një zonë në fshatin Malin e Gjymtit dhe pershkon nje rrugë të banuar 
në këtë zonë. Kjo rrugë bën pjesë në Njësinë Administrative Dajç dhe ka në gjatësi prej afro 2 
km  dhe siperfaqe 6000  m2.. 
Gjendja ekzistuese e rrugës është e amortizuar, pa bazament dhe është me gropa gjë që 
veshtirëson kalimin. Kanalet gjithashtu kanë nevojë për ndërhyrje.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit si: 
-Asfaltim 
-Sinjalistike 
-Tombino 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e fshatit .  
Përfituesit direkt të projektit janë 141 banorët e te fshatit Mali i Gjymtit dhe 922 banoreve te 
fshatit Pentar të cilët e shfrytëzojnë këtë rruge për të arritur në tokat bujqesore.  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rrugë me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
6000  m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
1063 banorë përfitojnë; 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investim Projektim 

Kosto e zbatimit 35 559 35 559  

Kosto supervizim 539 539  

Kosto kolaudim 43 43  

Kosto e projektimit 1 249  1 249 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

37 390 36 141 
 
1 249 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 

   



 
Harta e zones 

 
 
 
Foto te gjendjes ekzistuese 
 
 
 
 
 

 Investimeve 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



9. Sistemim asfaltim Rruga e brendshme fshati " Fundi  Sukës", 

Samrisht i Ri, 
Kodi ne matrice: P04520.O3. A..... 
 
01.  Personat e Kontaktit  

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative, 
Banorët e fshatit Darrgjat, Nj.A.Dajç 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Dajç 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim Rruga  e Fshatit "Samrisht i 
Ri "Dajç    

Viti 2019  

Problemet për tu adresuar 

Sistemim asfaltim Rruga "Fundi  Sukes" -Samrisht i Ri, Dajç konsiston në ndërhyrjen në 
rrugën që përshkon një zonë të banuar në Samrisht te Ri  dhe lidh me disa rrugë të tjera 
banuara të kësaj zonë. Kjo rrugë bën pjesë në Njësinë Administrative Dajç dhe ka në gjatësi 
prej afro 475 m  dhe siperfaqe 1663  m2.. 
Gjendja ekzistuese e rrugës është e amortizuar, pa bazament dhe është me gropa gjë që 
veshtirëson kalimin. Kanalet gjithashtu kanë nevojë për ndërhyrje.  
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit si: 
-Asfaltim 
-Sinjalistike 
-Tombino 
Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësor dhe më të sigurtë për 
banorët e fshatit. 
Përfituesit direkt të projektit janë banoret e zones se Samrishtit te ri dhe te Vjeter 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe sigurisë publike;  
Përmirësim i infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të veçantë të ofrimit të një rrugë me 
standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
1663  m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
1339  banorë përfitojnë; 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investim Projektim 

Kosto e zbatimit 10 041 10 041  

Kosto supervizim 206 206  

Kosto kolaudim 24 24  

Kosto e projektimit 479  479 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë 

10 750 10 271 
 
479 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 



 
Harta e zones 

 
 
Foto te gjendjes ekzistuese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

Drejtoria 
Studimeve, 
Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



Investime NJA Velipoje 

1. Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh 
Kodi në matricë: P04520.O3.A...... 

01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 Firma e 
propozuesit të 

Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Velipoje 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

Ndërhyrja konsiston në rikonstruksionin e Rrugës Nr.2, Rrugës Nr.3, Rrugës Nr.4, Rrugës 

Nr.5, Rrugës Nr.6, Rrugës Nr.7, Rrugës “Prekë Frani”, Rrugës “Luigj Rroku”, Rrugës “Kracke” 
dhe Rrugës “Shtëpia e Peshkatarëve” me një sipërfaqe totale 19’550m

2
 dhe ndodhet në NJ.A. 

Velipojë dhe shtrihet përgjatë zonës së plazhit. 

Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementeve të nevojshëm për krijimin e kushteve 

optimale në shërbim të komunitetit. 

Projekti dhe preventivi për fazën e zbatimit do të hartohen në tërësi duke përfshirë si 

infrastrukturën rrugore ashtu dhe infrastrukturën nëntokësore për K.U.B (kanalizimeve të 

ujërave të bardha), si dhe trotuare, hapësira të gjelbërta, ndriçim, sinjalistikë, etj. 

Rikonstruksioni i këtyre rrugëve synon krijimin e hapësirave më cilësore, më miqësore, dhe 

më të sigurta për banorët dhe turistët që frekuentojnë plazhin.  

Përfituesit direkt të projektit janë 900 banorët e zonës dhe rreth 100.000 turistët që 

frekuentojnë çdo vit plazhin.  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do të 

ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e mjedisit urban dhe në mënyrë të veçantë të 

kthimit në një zonë turistike me standardet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 

rrjetin nëntokësor, mbitokësor, etj. rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve dhe të 

turistëve. 

Rikonstruksioni i rrugëve dhe përmirësimi i aksesit në zonat turistike mbetet objektiv i punës 

edhe për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 

standardeve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 

Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 

19 550 m
2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

19 550 m
2
sipërfaqe rruge e ndriçuar 

3’620 ml kanalizime K.U.B të rikonstruktuara;  

4’350 m2
 trotuare; 

2000 m
2
 parkim; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 

3000 m
2
 sipërfaqe e gjelbëruar, 

800 banorë përfitojnë; 

 

 

0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi 2019 Investimi 2020 



Kosto e zbatimit 143 224 42 592 100 632 

Kosto supervizim 3 275 3 275  

Kosto kolaudim    1 411 1 411  

Kosto e projektimit 67 67  

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

147 977 47 345 100 632 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 

(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 

Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 



 

 



 

  



2. Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç i Ri 

Kodi në matricë: P04520.O3.A...... 

01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 Firma e 
propozuesit të 

Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Velipoje 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  
Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati 

Reç i Ri 
Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

Ndërhyrja konsiston në rikonstruksionin e segmentit të fillimit të rrugës “Bajraktari” dhe te 
degëzimit të rrugës “Reçi Ri” me një gjatësi totale prej 415ml dhe sipërfaqe totale 1870m2

. Ky 

projekt ka parashikuar ndërtimin e elementeve të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale 

në shërbim të komunitetit. 

Projekti dhe preventivi për fazën e zbatimit do të hartohen në tërësi duke përfshirë si 

infrastrukturën rrugore ashtu dhe infrastrukturën nëntokësore për K.U.B (kanalizimeve të 

ujërave të bardha,tombino), si dhe hapësira të gjelbërta, infrastrukturë për ndriçim, sinjalistikë, 

etj. 

Rikonstruksioni i këtyre rrugëve synon krijimin e hapësirave më cilësore, më miqësore, dhe 

më të sigurta për banorët.  

Përfituesit direkt të projektit janë 200 banorët e zonës.  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do të 

ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e mjedisit rural dhe në mënyrë të veçantë të 

kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin 

nëntokësor, mbitokësor, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 

Rikonstruksioni i rrugëve, blloqeve të pallateve dhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për 

vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve 

si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare.  

Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 

1870m
2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

415ml kanalizime K.U.B të rikonstruktuara;  

200 m
2
 parkim; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 

200 banorë përfitojnë; 

 



0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi 2019 Projektimi 2019 

Kosto e zbatimit 11 924 11 924  

Kosto supervizim 236 236  

Kosto kolaudim    27 27  

Kosto e projektimit 548  548 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

12 735 12 187 548 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 

(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 

Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



 



 

  



3. Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Gomsiqe 

Kodi në matricë: P04520.O3.A...... 

01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 Firma e 
propozuesit të 

Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Velipoje 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  
Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati 

Gomsiqe 
Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

Ndërhyrja konsiston në rikonstruksionin e Rrugës “Fran Pali”, Rrugës “Gjon Nikolli”, Rrugës 
“Kolë Ndoja” dhe segmentit të fillimit të Rrugës “Miraj” me një gjatësi totale 710m dhe 
sipërfaqe totale 2840m

2
 dhe ndodhet në NJ.A. Velipojë dhe shtrihet përgjatë Rrugës Shkoder - 

Velipoje. Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementeve të nevojshëm për krijimin e 

kushteve optimale në shërbim të komunitetit. 

Projekti dhe preventivi për fazën e zbatimit do të hartohen në tërësi duke përfshirë si 

infrastrukturën rrugore ashtu dhe infrastrukturën nëntokësore për K.U.B (kanalizimeve të 

ujërave të bardha,tombino), si dhe infrastrukture për ndriçim, sinjalistikë, etj. 

Rikonstruksioni i këtyre rrugëve synon krijimin e hapësirave më cilësore, më miqësore, dhe 

më të sigurta për banorët.  

Përfituesit direkt të projektit janë 350 banorët e zonës.  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do të 

ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e mjedisit rural dhe në mënyrë të veçantë të 

kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin 

nëntokësor, mbitokësor, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 

Rikonstruksioni i rrugëve, blloqeve të pallateve dhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për 

vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve 

si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare.  

Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 

2840 m
2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

710 ml kanalizime K.U.B të rikonstruktuara;  

350 m
2
 parkim; 

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 

350 banorë përfitojnë; 

 



0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi 2019 Projektimi 2019 

Kosto e zbatimit 18 653 18 653  

Kosto supervizim 332 332  

Kosto kolaudim    32 32  

Kosto e projektimit 769  769 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

19 786 19 017 769 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

 

 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 

(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 

Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 

 



 

  



4. Sistemim Asfaltim Rruga Prekaj, Fshati Sektor Velipoje 

Kodi në matricë: P04520.O3.A...... 

01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 Firma e 
propozuesit të 

Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Velipoje 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  
Sistemim Asfaltim Rruga Prekaj, Fshati Sektor 

Velipoje 
Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

Ndërhyrja konsiston në rikonstruksionin e Rrugës “Prekaj” 
me gjatësi prej 630ml dhe sipërfaqe totale 2520m

2
 dhe ndodhet në NJ.A. Velipojë dhe shtrihet 

pingul me Rrugën “Shkodër – Velipojë” në afërsi të fshatit Sektor Velipoje. Ky projekt ka 
parashikuar ndërtimin e elementeve të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale në shërbim 

të komunitetit. 

Projekti dhe preventivi për fazën e zbatimit do të hartohen në tërësi duke përfshirë si 

infrastrukturën rrugore ashtu dhe infrastrukturën nëntokësore për K.U.B (kanalizimeve të 

ujërave të bardha,tombino), si dhe hapësira të gjelbërta, sinjalistikë, etj. 

Rikonstruksioni i këtyre rrugëve synon krijimin e hapësirave më cilësore, më miqësore, dhe 

më të sigurta për banorët.  

Përfituesit direkt të projektit janë 150 banorët e zonës.  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do të 

ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e mjedisit rural dhe në mënyrë të veçantë të 

kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin 

nëntokësor, mbitokësor, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 

Rikonstruksioni i rrugëve, blloqeve të pallateve dhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për 

vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve 

si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare.  

Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 

2520 m
2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

630 ml kanalizime K.U.B të rikualifikuara;  

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 

800 banorë përfitojnë; 

 



0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi 2019 Projektimi 2019 

Kosto e zbatimit 14 009 14 009  

Kosto supervizim 267 267  

Kosto kolaudim    29 29  

Kosto e projektimit 619  619 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

14924 14305 619 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

 

 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 

(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 

Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 

 

  



5. Sistemim Asfaltim Rrugë te Brendshme Fshati Sektor Velipoje 

Kodi në matricë: P04520.O3.A...... 

01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 Firma e 
propozuesit të 

Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Velipoje 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  
Sistemim Asfaltim Rrugë te Brendshme Fshati 

Sektor Velipoje 
Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

Ndërhyrja konsiston në rikonstruksionin e Rrugës “Ish Shkolla” dhe segmentit të fillimit te 
Rrugës “Vasije” me gjatësi totale 420ml një sipërfaqe totale 2240m2

 dhe ndodhet në NJ.A. 

Velipojë dhe shtrihet përgjatë fshatit Sektor Velipojë ne dy anët e tij. Ky projekt ka parashikuar 

ndërtimin e elementeve të nevojshëm për krijimin e kushteve optimale në shërbim të 

komunitetit. 

Projekti dhe preventivi për fazën e zbatimit do të hartohen në tërësi duke përfshirë si 

infrastrukturën rrugore ashtu dhe infrastrukturën nëntokësore për K.U.B (kanalizimeve të 

ujërave të bardha,tombino), si dhe hapësira të gjelbërta, infrastrukture për ndriçim, sinjalistikë, 

etj. 

Rikonstruksioni i këtyre rrugëve synon krijimin e hapësirave më cilësore, më miqësore, dhe 

më të sigurta për banorët.  

Përfituesit direkt të projektit janë 500 banorët e zonës.  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do të 

ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e mjedisit rural dhe në mënyrë të veçantë të 

kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin 

nëntokësor, mbitokësor, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 

Rikonstruksioni i rrugëve, blloqeve të pallateve dhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për 

vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve 

si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare.  

Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 

2240 m
2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

420 ml kanalizime K.U.B të rikualifikuar;  

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 

500 banorë përfitojnë; 

 



0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi 2019 Projektimi 2019 

Kosto e zbatimit 12 428 12 428  

Kosto supervizim 244 244  

Kosto kolaudim    27 27  

Kosto e projektimit 566  566 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

13 265 12 699 566 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

 

 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 

(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 

Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



Foto evidentuese - shpjeguese të gjendjes aktuale 

 

 



6. Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç-Pulaj 

Kodi në matricë: P04520.O3.A...... 

01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 Firma e 
propozuesit të 

Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
NJ.A. Velipoje 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Ideja  
Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati 

Reç-Pulaj 
Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

Ndërhyrja konsiston në rikonstruksionin e Rrugës “Mark Kole Ndoci” dhe Rrugës “Prekushajt” 
me gjatësi totale 620ml dhe sipërfaqe totale 1860m

2
 dhe ndodhet në NJ.A. Velipojë dhe 

shtrihet përgjatë Rrugës “Reç Pulaj”. Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementeve të 
nevojshëm për krijimin e kushteve optimale në shërbim të komunitetit. 

Projekti dhe preventivi për fazën e zbatimit do të hartohen në tërësi duke përfshirë si 

infrastrukturën rrugore ashtu dhe infrastrukturën nëntokësore për K.U.B (kanalizimeve të 

ujërave të bardha,tombino), si dhe hapësira të gjelbërta, sinjalistikë, etj. 

Rikonstruksioni i këtyre rrugëve synon krijimin e hapësirave më cilësore, më miqësore, dhe 

më të sigurta për banorët.  

Përfituesit direkt të projektit janë 180 banorët e zonës.  

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do të 

ndihmojë të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e mjedisit rural dhe në mënyrë të veçantë të 

kthimit në një rrugë me standardet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin 

nëntokësor, mbitokësor, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 

Rikonstruksioni i rrugëve, blloqeve të pallateve dhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për 

vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standardeve 

si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare.  

Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 

1860m
2
 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 

620 ml kanalizime K.U.B të rikualifikuar;  

Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 

180 banorë përfitojnë; 

 



0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi 2019 Projektimi 2019 

Kosto e zbatimit 10 981 10 981  

Kosto supervizim 221 221  

Kosto kolaudim    26 26  

Kosto e projektimit 513  513 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

11 741 11 228 513 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 

(IB) 
 

Drejtoria e 
Studimeve, 

Planifikimit dhe 
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshëm     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka) 



Investime NJA Postribe. 

1.Sistemim asfaltim  rruga "Fshat i Rri - Dragoç".  

Kodi ne matrice: P3.F1.O4.A46. 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 

Firma e 
propozuesit të 

Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative,Banoret e 

NJ.A.Postribe 

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit 
dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Njësia Administrative  
Postribe 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga "Fshat i Ri - Dragoç" 
Viti 2017 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky investim konsiston në ndërhyrjen në rrugën "Fshat i Ri - Dragoç"dhe ndodhet në Njësia 

Administrative Postribe. Kjo rrugë lidh zonen e quajtur Fshat i Ri me fshatin Dragoç. 

Përgjithsisht përgjatë kësaj rruge ka banesa 1-2 katëshe. Gjatësia e këtij segmenti është 1 

800 ml dhe gjerësia 3,5 m. Me një sipërfaqe 6 300 m2, rruga i shërben rreth 240 banorëve.  

Ky projekt ka parashikuar ndërtimin nga e para e të gjithë elementevë të nevojshëm për 

krijimin e kushteve optimale në shërbim të komunitetit. 

Projekti dhe preventivi për fazën e zbatimit do të hartohen në terësi duke përfshirë 

infrastrukturën rrugore mbitokesore.  Rikonstruksioni i rrugës synon krijimin e hapësirave më 

miqësore për funksionimin e kësaj zone. 

Përfituesit direkt të projektit janë 240 banorët e zonës.  

 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do të 

ndihmojë të arrihen 

 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e mjedisit rural dhe në mënyrë të veçantë të 

kthimit në një rrugë me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në rrjetin 

nëntokësor, mbitokësor, ujësjellës, etj, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 

Rikonstruksioni i rrugëve, blloqeve të pallateve dhe rrugicave mbetet objektiv i punës edhe për 

vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e standarteve si 

dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare.  

Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 

 

6300 m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 



Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 

240 banorë përfitojnë; 

0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 22 050 22 050  

Kosto supervizim 391 391  

Kosto kolaudim    47 47  

Kosto e projektimit 1 016  1 016 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

23 504 22 488 
 

 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 

(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

 



 



2. Sistemim asfaltim rruga Kullaj – Kullaj Suke      

Kodi ne matrice: P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 

Firma e 
propozuesit të 

Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative,Banoret e 

NJ.A.Postribe 

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit 
dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Postribe 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga  

Kullaj – Kullaj Suke Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 

Ky rikonstruksion  konsiston në ndërhyrjen në rrugën që lidh Kullaj Sukën me Kullaj Boksin në 

Njësinë Administrative Postribe dhe  ka një gjatësi prej afro 700 m dhe sipërfaqe rreth 2800 

m2.    

Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 

optimale në shërbim të komunitetit. 

Asfaltimi i kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe më të sigurta për 

banorët e Kullajve.  

Përfituesit direkt të projektit janë rreth 150 banorët e zonës dhe jo vetëm. 

 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 

Programit të cilat projekti do të 

ndihmojë të arrihen 

 

Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 

veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 

rrjetin mbitokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 

Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 

për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 

standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 

 

 

 

0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 13 715 13 715  



Kosto supervizim 251 251  

Kosto kolaudim    25 25  

Kosto e projektimit 584  584 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

14 575 13 991 
 

584 
 

 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 

Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 

 

 
     

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 

(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 
 
 
 
 
 
 
  



3.Sistemim asfaltim  rruga "Ura e mesit-Drisht".  

Kodi ne matrice: : P04520.O3.A...... 
01.  Personat e Kontaktit    
 

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia Shkodër 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative,Banoret e 
NJ.A.Postribe 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit 
dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodër 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Njësia A. Postribë 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 
 

 
Projekt Idea 

Sistemim asfaltim rruga "Ura e Mesit-Drisht"  
 Viti 2019 

 
Problemet për tu adresuar 

 
Kjo rrugë me një gjatësi lineare prej 2,7 km, aktualisht është e degraduar. Prej shumë vitesh ky 
segment nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore.  
Aktualisht rruga është e degraduar dhe ka nevojë për ndërhyrje.  Kjo rrugë shërben jo vetem si 
rrugë lidhëse për banorët e fshatit, por ajo frekuentohet  dhe nga turiste të shumtë. Ky segment me 
një gjatësi 2.7 km, prej shumë vitesh nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe kjo ka 
bërë që gjëndja të jetë aq kritike sa që të vështirësohet kalimi i qytetarëve sidomos në kohë 
reshjesh. Rruga ka nje gjeresi qe varion nga 4-5 m 
 
Përfituesit direkt të projektit janë banorët e fshatit Drisht. 
 

 
Emri i Programit 

 
Infrastrukturë rrugore 
 

 
Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do 
të ndihmojë të arrihen 

 
“Mobilitet për jetesë më të mirë, krijimi i hapësirave më miqësore për një cilësi dhe siguri më të 
lartë” është qëllimi i përgjithshëm i programit të bashkisë së re.  
 
Rikualifikimi i rrugëve lidhëse ndërmjet fshatrave mbetet objektiv i punës edhe për vitet në 
vazhdim. 
 
Konkretisht rikonstruksioni i rrugës ʺUra e Mesit - Drishtʺ, që ndodhet në vazhdim të fshatit Mes, 
konsiston në përmirësimin e mjedisit urban dhe në mënyrë të veçantë të kthimit në një rrugë në 
shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në sistemimin e asfaltimit, rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së 
banorëve. 
 
 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen rreth: 
 
13500 m2 sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 
Sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë; 
500 banorë përfitojnë; 
 
 
 

 
 
 
 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 
 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 71 528 71 528  

Kosto supervizim 844 844  

Kosto kolaudim    42 42  



Kosto e projektimit 1 960  1 960 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

74 375 72 415 
 
1 960 

 
 
 
 

 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harta 
ekzistues
e e rruges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 Emri Nenshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
 
 
 
Sekretari i Përgjithshem  
 

    
Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të projekt 
idesë 
 

 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 
 
 
 





4.Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj      

Kodi ne matrice: P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Kryetari i njësisë administrative,Banoret e 
NJ.A.Postribe 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit 
dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Postribe 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga  
Qender Mes – Kullaj  

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion  konsiston në ndërhyrjen në rrugën që lidh qendrën e Mesit me Kullaj Boksin 
në Njësinë Administrative Postribe dhe  ka një gjatësi prej afro 4,5 km dhe sipërfaqe rreth 
18000 m2.    
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Riveshja me asfalt e kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe më të 
sigurta për banorët e zonës.  
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 750 banorët e zonës dhe jo vetëm. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 81 472 81 472  

Kosto supervizim 917 917  

Kosto kolaudim    45 45  

Kosto e projektimit 2 130  2 130 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

84 564 82 435 
 
2 130 
 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 



 
 
 
 
 
 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



5.Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Myselim      

Kodi ne matrice: P04520.O3.A...... 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 
 Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara për 
propozuesin e projektit  
 

 
Nj.A. Postribe 
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

Bashkia Shkodër 
Nj.A. Postribe 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Sistemim asfaltim rruga  
Qender Mes – Myselim 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

 
Ky rikonstruksion  konsiston në ndërhyrjen në rrugën që lidh qendrën e Mesit me Myselimin në 
Njësinë Administrative Postribe dhe  ka një gjatësi prej afro 2,4 km dhe sipërfaqe rreth 9600 
m2.    
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë të nevojshëm për krijimin e kushteve 
optimale në shërbim të komunitetit. 
Riveshja me asfalt e kësaj rruge synon dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe më të 
sigurta për banorët e zonës.  
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 450 banorët e zonës dhe jo vetëm. 
 

Emri i Programit Infrastrukturë rrugore 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat projekti do të 
ndihmojë të arrihen 

 
Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe në mënyrë të 
veçantë të ofrimit të një rruge me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. Ndërhyrja në 
rrjetin mbitokësor rrit cilësinë dhe sigurinë e jetës së banorëve. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për njësitë administrative mbetet objektiv i punës edhe 
për vitet në vazhdim. Realizimi i projektit te zbatimit  duhet të sigurojë respektimin e 
standarteve si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim 

Kosto e zbatimit 43 452 43 452  

Kosto supervizim 595 595  

Kosto kolaudim    40 40  

Kosto e projektimit 1 381  1381 

Kosto Totale e Projektit   -  
000/lekë  

45 468 44 087 
 
1381 
 

 
 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Përgjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 



 
Foto evidentuese - shpjeguese të gjëndjes aktuale të rrugës  

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekt idesë 
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 



 

Investime NJA Gur i Zi 
         

305,504   

Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban ( Rruga “ 
Rragame “, Loti 1 ). 13022 

Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban ( Rruga “ Nga 
Cinari - Ferracake “, Loti 2 ). 34509 

Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban ( Rruga “ 
Balzaj “, Loti 3 ). 12423 

Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 1 ). 34509 

Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 2 ). 34509 

Sistemim - Asfaltim i rrugës të fshatit Mazrrek, ( Loti 3 ). 34509 

Rikonstruksioni rrugës Rragam – Sheldi, ( Loti 2 ). 23872 

Rikonstruksion  i rrugës Rragam – Sheldi, ( Loti 3 ). 23872 

Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, ( 

Rruga e Xhamise, Loti 1 ). 15195 

 Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, ( 

Rruga  Corrajcë, Loti 2 ). 11936 

 Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, ( Loti 1 ) . 27606 

 Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, ( Loti 2 ) . 27606 

 Sistemim - Asfaltim i rrugës përmes fshatit Ganjolle 11936 

Investime NJA Ana Malit 
         

195,208   

Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë 60575 

Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3 62085 

Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate 7486 

Sistemim - Asfaltim i rrugës Krebaj - Varreza Oblike 13072 

Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan – Shtuf  dhe rrugës Dodaj 28331 

Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja e Re Loti 2 5465 

Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja Lami dhe 

Rashkej 18194 

Investime NJA Rrethina 
         

181,442   

Sistemim asfaltim rruga Hidrovor, Loti 2, Dobraç 21710 

Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass  16634 

Sistemim asfaltim rruga Vinotekë, Grudë e Re    19477 

Sistemim asfaltim rruga e varrezave Bardhaj      10589 

Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter    25850 

Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobraç      13531 

Sistemim asfaltim segment i rrugës së varrezave, Grudë e Re     5282 

Sistemim asfaltim segment i rrugës Shkolla e Re, Grudë e Re     6369 

Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj  8980 

Sistemim asfaltim rrugë dytësore, Guci e Re 10049 

Sistemim asfaltim rruga Drini në Zues    3697 



Sistemim asfaltim rrugë dytësore Shkolla e Vjetër dhe Kisha Shtoj i 

Ri      14658 

Sistemim asfaltim segmente rrugesh Rilindja-Demokracia-Hotit në 

Hot të Ri      10126 

Sistemim asfaltim rruge qendër Golem - Mbikalimi      14490 

Investime NJA Berdice 
         

72,554   

Sistemim - Asfaltim i rrugës "Mollojsve", Bërdicë Sipërme 11228 

Sistemim - Asfaltim i Rruges se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj 13005 

Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdicë Sipërme 8264 

Sistemim - Asfaltim i rrugës "Ramoshaj" - Trush 18418 

Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdicë e mesme 21639 

Investime NJA Dajc 
         

232,177   

P04520.O3.A2. Rikonstruksion Rruga e Shirqit 15605 

Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç     44899 

Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati "Samrisht i Vjetër".   30868 

Sistemim asfaltim Rruga  Mushan Loti II 16523 

Sistemim asfaltim Rruga e fshatit "Shirq-Loti II "   24743 

Sistemim asfaltim Rruga "Pentar i Poshtëm" 20794 

Sistemim asfaltim Rruga "Mandajve"    15567 

Sistemim asfaltim Rruga "Dajçit te ri'-(Shkolla e Mesme Dajç)    15038 

Sistemim asfaltim Rruga "Mali i Gjymtit", Dajç  37390 

Sistemim asfaltim Rruga e brendshme fshati " Fundi  Sukës", 

Samrisht i Ri 10750 

Investime NJA Velipoje 
         

220,428   

 Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh 147977 

 Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç i Ri 12735 

 Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Gomsiqe 19786 

 Sistemim Asfaltim Rruga Prekaj, Fshati Sektor Velipoje 14924 

 Sistemim Asfaltim Rrugë te Brendshme Fshati Sektor Velipoje 13265 

 Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç-Pulaj 11741 

Investime NJA Postribe. 
         

242,486   

Sistemim asfaltim  rruga "Fshat i Rri - Dragoç". 23504 

Sistemim asfaltim rruga Kullaj – Kullaj Suke 14575 

Sistemim asfaltim  rruga "Ura e mesit-Drisht". 74375 

Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj 84564 

Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Myselim 45468 

 Gjithsej investime NJA  
                                                 

1,449,799    
 
 
 


