
Krijimi i instrumentave menaxhues 

per EC 

Shërbime më të mira të Dr. EC si rezultat I rritjes së 

stafit dhe organizimit më të mirë të ndarjes së 

funksioneve.

Mbledhja e informacioneve për territorin dhe fillimi I vleresimit te riskut ne 

territor.

Trainime të stafit.

Shërbim I qëndrueshëm për mbrotjen civile në cdo pjesë të territorit.

Hedhja e të dhënave në database të burimeve dhe mjeteve. 

Vlersim I përfunduar I riskut në tërritorin e Bashkisë. 

Ngritja e strukturës së vullnetarëve civilë.

Trainime të stafit.

Shërbim I qëndrueshëm për mbrotjen civile në cdo pjesë të territorit.

Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve civilë.

Trainime të stafit dhe te vullnetareve.

Shërbim I qëndrueshëm për mbrotjen civile në 

cdo pjesë të territorit.

Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve civilë.

Trainime të stafit dhe te vullnetareve.

P13.F1.O1.A1. Struktura e 

mbrojtjes civile dhe organizimi I 

strukturave vullnetare ne bashkine 

Shkoder.

            2,180               2,180                               -                     -                                  -     

Zbatimi I afateve kohere per 

dhenien e ndihmes se 

menjehershme.

Mbyllja e te gjitha procedurave per trajtimin e te gjitha rasteve te fatkeqesive Realizimi ne kohe sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se menjehershme. Realizimi ne kohe sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se menjehershme.
Realizimi ne kohe sipas ligjshmerise dhenies se 

ndihmes se menjehershme.

P13.F1.O1.A2. Perballimi I 

ndihmave te menjehershme per 

familjet me raste fatkeqesie
1,600            1,600            1,600            -                 1,600                     1,600         1,600                     

Shkalla e realizimit te masave 

mbrojtese me  mjete kunder zjarrit I 

Bashkise  dhe institucioneve te 

varesise.

Plotësimi I dokumentacionit ligjor teknik për MZSH dhe certefikimi për MZSH 

për godinën e Bashkisë (veçanërisht). 

Plotësimi I dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe certefikimi për 

MZSH I të gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë. 

Rimbushja e bombulave të fikseve automatike të zjarrit.

Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per certefikimin për MZSH I objekteve  të 

Bashkisë. Realizimi I projekteve per mbrojtjen kundra zjarrit.

Blerja e fiksevë automatike për objekte te tjera.

Rimbushja e bombulave të fikseve automatike të zjarrit 

Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per certefikimin për MZSH I objekteve  të 

Bashkisë. Realizimi I projekteve per mbrojtjen kundra zjarrit.

Blerja e fiksevë automatike për objekte te tjera.

Rimbushja e bombulave të fikseve automatike të zjarrit 

Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per 

certefikimin për MZSH I objekteve  të Bashkisë. 

Realizimi I projekteve per mbrojtjen kundra zjarrit.

Blerja e fiksevë automatike për objekte te tjera.

Rimbushja e bombulave të fikseve automatike të 

zjarrit 

P13.F1.O1.A3. Plotësimi I 

dokumentacionit ligjor teknik për 

masat MZSH dhe certefikimi për 

MZSH I të gjitha objekteve të 

vartësi të Bashkisë. 

            4,000               4,000               4,000               3,000               3,000               3,000               3,000               7,000                         7,000             7,000                         3,000   

P13.F2
Mbrojtja nga Zjarri dhe 

Shpëtimi.(MZSH)

P13.F2.O1

Shërbim I përmirësuar I MZSH me 

prioritet parandalimin e ngjarjeve.

Rritje e gamës së shërbimeve të 

MZSH.

Shërbim më I mirë dhe më eficient I MZSH,  kapaciteve njerzore të 

përmirësuara.

Shërbim më I mirë dhe më eficient I MZSH,  kapaciteve njerzore të 

përmirësuara.

Shërbim më I mirë dhe më eficient I MZSH,  kapaciteve njerzore të 

përmirësuara.

Shërbim më I mirë dhe më eficient I MZSH,  

kapaciteve njerzore të përmirësuara. Zgjerimi 

dhe plotesimi I strujtures se MNZH

P13.F2.O1.A1. Shërbimi I MZSH 10910
Drejtoria e mbrojtjes 

nga zjarri dhe shpetimi
          32,851             33,594             35,796             36,512               4,790               4,820               4,850               5,121                   125                   125                   125                   125               5,000               5,000               5,000             37,766                      43,539          45,771                       46,758   

          32,851             33,594             35,796             36,512               8,790               8,820               8,850               5,121                      -                        -                        -                        -                 2,305               1,725               1,725               1,725               3,000               8,000               8,000               8,000             46,946                      52,139          54,371                       51,358   

Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe 

menaxhimi i tyre, duke siguruar 

mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, 

trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, 

nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.                                                                                   

                                                                           1. 

Perafrimi me standartet europiane te 

organizimit te mbrojtjes civile.

2. Sigurimi I mbrojtjes civile ne te gjithe 

territorin.

3. Parandalimi.

4. Informim public per reziqet dhe 

aktivitetet e organeve vendore 

përgjegjëse për mbrojtje nga fatkeqësitë 

natyrore dhe fatkeqësitë e tjera.
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Nr. I 

Funksioneve
Funksione

Planifikim, menaxhim, përballim I 

emergjencave civile.

P13.F1.O1.

Krijimi i strukturave per planifikimin, 

menaxhimin dhe përballimin e 

emergjencave civile.

Politikat Vendore Institucioni

P13.F1 Bashkia Shkoder
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BASHKIA SHKODER

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë ë hapur për integrim"
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