
 Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali 

Një strukturë hierarkike funksionale në përmbushje 

të kompetencave dhe funksioneve ligjore, 

përmbushjes së misionit të Bashkisë Shkodër; 

Një strukturë hierarkike funksionale në përmbushje 

të kompetencave dhe funksioneve ligjore, 

përmbushjes së misionit të Bashkisë Shkodër; 

Një strukturë hierarkike funksionale në përmbushje 

të kompetencave dhe funksioneve ligjore, 

përmbushjes së misionit të Bashkisë Shkodër; 

Një strukturë hierarkike funksionale në përmbushje 

të kompetencave dhe funksioneve ligjore, 

përmbushjes së misionit të Bashkisë Shkodër; 

 P1.F1.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e 

administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion 

të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe 

objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së 

Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. 

 Bashkia 

Shkoder 
208,701       204,916       233,494       238,164       680               180               180               180               209,381       205,096       233,674       238,344        

Mbështetje e strukturës funksionale me 367  

punonjës nga këto: 1 i zgjedhur,15 të emëruar 

politikë, 24 punonjës të policisë bashkiake,15 

punonjës të njësisë së menaxhimit të qendrave 

komunitare,12 punonjës IMT, 201 nëpunës civilë 

dhe 99 punonjës mbështetës dhe administrativë; 

Rekrutimi i Administratës Vendore në mënyrë 

transparente, me profesionalizëm  dhe në bazë të 

meritave, aftësive profesionale, pavarësisë dhe 

integritetit, vazhdimësisë së karrierës, 

përgjegjësisë dhe korrektesës në zbatimin e 

ligjeve: personel i ri i rekrutuar (23 punonjës me 

status të nepunesit civil, 23 punonjes mbeshtetes 

dhe administrativ ,1 ankesë gjate procesit te 

rekrutimit nder 23 procese rekrutimi, 5 ankesa per 

lirim nga detyra,nga këto 3 procese të fituara nga 

Bashkia, 2 në proces ); 

periudhën Tetor 2016 – Maj 2017, është vlerësuar 

e mirë.

Llogaridhënia,Transparenca & Sundimi i Ligjit dhe 

Pjesëmarrja e Qytetarëve në vlerësimin total janë 

vlerësuar si të mira në Bashkinë Shkodër. 

si e mirë dhe vëmë re se nënkriteret e këtij 

dimensioni kanë marrë një vlerësim të mirë. 

mirë në të gjitha hallkat përbërëse të tij;   

Mbështetje e strukturës funksionale me 367  

punonjës nga këto: 1 i zgjedhur,15 të emëruar 

politikë, 24 punonjës të policisë bashkiake,15 

punonjës të njësisë së menaxhimit të qendrave 

komunitare,12 punonjës IMT, 201 nëpunës civilë 

dhe 99 punonjës mbështetës dhe administrativë; 

Plotesim sipas nevojës dhe rekrutimi i personelit të 

administratës vendore në mënyrë transparente, me 

profesionalizëm  dhe në bazë të meritave, aftësive 

profesionale, pavarësisë dhe integritetit, 

vazhdimësisë së karrierës, përgjegjësisë dhe 

korrektesës  dhe në zbatimin e ligjeve: 

Mbështetje e strukturës funksionale me 367  

punonjës nga këto: 1 i zgjedhur,15 të emëruar 

politikë, 24 punonjës të policisë bashkiake,15 

punonjës të njësisë së menaxhimit të qendrave 

komunitare,12 punonjës IMT, 201 nëpunës civilë 

dhe 99 punonjës mbështetës dhe administrativë; 

Plotesim sipas nevojës dhe rekrutimi i personelit të 

administratës vendore në mënyrë transparente, me 

profesionalizëm  dhe në bazë të meritave, aftësive 

profesionale, pavarësisë dhe integritetit, 

vazhdimësisë së karrierës, përgjegjësisë dhe 

korrektesës  dhe në zbatimin e ligjeve: 

Mbështetje e strukturës funksionale me 367  

punonjës nga këto: 1 i zgjedhur,15 të emëruar 

politikë, 24 punonjës të policisë bashkiake,15 

punonjës të njësisë së menaxhimit të qendrave 

komunitare,12 punonjës IMT, 201 nëpunës civilë 

dhe 99 punonjës mbështetës dhe administrativë; 

Plotesim sipas nevojës dhe rekrutimi i personelit të 

administratës vendore në mënyrë transparente, me 

profesionalizëm  dhe në bazë të meritave, aftësive 

profesionale, pavarësisë dhe integritetit, 

vazhdimësisë së karrierës, përgjegjësisë dhe 

korrektesës  dhe në zbatimin e ligjeve: 

 P1.F1.O1.A2 Rekrutimi i burimeve njerëzore në 

funksion të përmbushjes  së misionit, qëllimeve dhe 

objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e 

shërbimeve ndaj qytetarëve. 

 Bashkia 

Shkoder 
               150                  150                  150                  200                  150                  150                  150                   200   

Burime njerëzore (planifikuese dhe 

menaxhuese) tw trajnuara.

2017 jane realizuar 86  trajnime për punonjësit me 

status nënpunësi civil; nga këto 50 punonjës të 

trajnuar nga ASPA për punonjësit në periudhe 

prove ; dhe 36 punonjës të trajnuar sipas fushave 

përkatëse 5 punonjes mbi menaxhimin e sistemit 

të planifikimit vendor ne nivel vendor,3 punonjes te 

trajnuar mbi  trajnimi e vijueshem profesional te 

audituesve te brendshem , 5 punonjes mbi bilancin 

e pergjithshem gjinor  në institucionet lokale., 2 

punonjes  mbi ndotjet detare dhe hidrokarburet ,4 

punonjës  mbi administrimin e pyjeve dhe 

kullotave, 2 punonjës mbi procedurat e VNM /VSM 

,bazat ligjore dhe rolin e pjesemarrjes se publikut, 

2 punonjës mbi shërbimet aftercare, 2 punonjës 

mbi financat vendore  5 punonjes mbi 

standartizimin e informacionit turistik dhe krijimin e 

nje platforme marketingu te territorit

Ne baze te planifikimit vjetor për rastet e daljeve ne 

pension, lirime  etj 5 procedura pranimi në detyrë,    

5 procedura ngritje ne detyre 

 P1.F1.O1.A3 Trajnimi i burimeve njerëzore të 

Bashkisë së Shkodrës 

 Bashkia 

Shkoder 
               200                  200                  200                  300                  200                  200                  200                   300   

 P1.F1.O2.A1 Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve 

bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së 

Shkodrës 

 Bashkia 

Shkoder 
            6,880               6,810               6,910               6,940               6,880               6,810               6,910                6,940   

 P1.F1.O2.A2 Shërbim me kancelari dhe 

shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së 

Shkodrës 

 Bashkia 

Shkoder 
          10,800               9,500               9,500             10,700             10,800               9,500               9,500             10,700   

 P1.F1.O2.A3 Shërbim higjeno-sanitar për 

Administratën e Bashkisë së Shkodrës 

 Bashkia 

Shkoder 
               100                  300                  300                  400                  100                  300                  300                   400   

Permirësim  i kushteve optimale për stafin në 

ushtrimin e kompetencave të Bashkisë Shkodër 

dhe Njësive Administrative 

Vazhdim i krijimit i kushteve optimale për stafin në 

ushtrimin e kompetencave të Bashkisë Shkodër 

dhe Njësive Administrative 

Vazhdim i krijimit i kushteve optimale për stafin në 

ushtrimin e kompetencave të Bashkisë Shkodër 

dhe Njësive Administrative 

Vazhdim i krijimit i kushteve optimale për stafin në 

ushtrimin e kompetencave të Bashkisë Shkodër 

dhe Njësive Administrative 

 P1.F1.O2.A4 Shërbime mbështetëse bazë të 

mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj) 
 Bashkia 

Shkoder 
            1,000               1,000               1,000               1,200               1,000               1,000               1,000                1,200   

Mjete transporti në gjendje pune  për kryerjen e 

detyrave dhe funksioneve të përditshme 

Mjete transporti në gjendje të mirë pune të 

vlefshme për kryerjen e detyrave dhe funksioneve 

të përditshme të administratës vendore të 

Bashkisë Shkodër sipas nevojave

Mjete transporti në gjendje të mirë pune të 

vlefshme për kryerjen e detyrave dhe funksioneve 

të përditshme të administratës vendore të 

Bashkisë Shkodër sipas nevojave

Mjete transporti në gjendje të mirë pune të 

vlefshme për kryerjen e detyrave dhe funksioneve 

të përditshme të administratës vendore të 

Bashkisë Shkodër sipas nevojave

 P1.F1.O2.A5 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të 

transportit për funksionimin e administratës së 

Bashkisë së Shkodrës  

 Bashkia 

Shkoder 
            4,610               4,610               4,610               4,610               4,610               4,610               4,610                4,610   

Ofrim i shërbimeve të pritje- përcjelljes 

Të garantohet standarti i shërbimeve të pritjes dhe 

përcjelljes së delegacioneve dhe pranimit të 

ftesave për bashkëpunim me qëllim vendosjen e  

marrëdhënieve dypalëshe me shumë institucione 

homologe në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar.

Të garantohet standarti i shërbimeve të pritjes dhe 

përcjelljes së delegacioneve dhe pranimit të 

ftesave për bashkëpunim me qëllim vendosjen e  

marrëdhënieve dypalëshe me shumë institucione 

homologe në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar.

Të garantohet standarti i shërbimeve të pritjes dhe 

përcjelljes së delegacioneve dhe pranimit të 

ftesave për bashkëpunim me qëllim vendosjen e  

marrëdhënieve dypalëshe me shumë institucione 

homologe në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar.

 P1.F1.O2.A6 Organzimi i pritjeve të   perfaqesuesve 

te institucioneve vendase dhe te huaja . 

 Bashkia 

Shkoder 
            1,400               1,400               1,500               1,500               1,400               1,400               1,500                1,500   

Përmirësim i plotësimit të kushteve të punës për 

adminstratën.

Rimbursimi i udhëtimeve dhe dietave i 

administratës vendore në lëvizje për arsye pune 

brenda dhe jashte vendit

Rimbursimi i udhëtimeve dhe dietave i 

administratës vendore në lëvizje për arsye pune 

brenda dhe jashte vendit

Rimbursimi i udhëtimeve dhe dietave i 

administratës vendore në lëvizje për arsye pune 

brenda dhe jashte vendit

 P1.F1.O2.A7 Udhëtime e dieta për administratën 

vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në 

punë 

 Bashkia 

Shkoder 
               300                  300                  300                  300                  300                  300                  300                   300   

Përmbushje e kushteve fizike optimale të punës 

për administratën 

Pajisje zyre funksionale për përmbushje të 

kushteve fizike optimale për kryerjen e detyrave 

dhe funksioneve të përditshme të administratës 

vendore të Bashkisë Shkodër.

Pajisje zyre funksionale për përmbushje të 

kushteve fizike optimale për kryerjen e detyrave 

dhe funksioneve të përditshme të administratës 

vendore të Bashkisë Shkodër.

Pajisje zyre funksionale për përmbushje të 

kushteve fizike optimale për kryerjen e detyrave 

dhe funksioneve të përditshme të administratës 

vendore të Bashkisë Shkodër.

 P1.F1.O2.A8 Blerje pajisje zyre për administratën e 

Bashkisë së Shkodrës  Bashkia 

Shkoder 
               800                  800                  843               1,000                  800                  800                  843                1,000   

Sigurimi i 10  ndërtesave  administrative të 

Bashkisë Shkodër.

Sigurimi funksionimit të 10  ndërtesave  

administrative të Bashkisë Shkodër.

Sigurimi funksionimit të 10 ndërtesave  

administrative të Bashkisë Shkodër.

Sigurimi funksionimit të 10 ndërtesave  

administrative të Bashkisë Shkodër.

 P1.F1.O2.A9 Sigurimi i ndërtesave  administrative të 

Bashkisë së Shkodrës.  

 Bashkia 

Shkoder 
               800                  800                  800                  800                  800                  800                  800                   800   

 P1.F1.O2.A10 Shërbim i mirëmbajtes për godinat 

administrative të Bashkisë së Shkodrës 

 Bashkia 

Shkoder 
            1,700                  700                  700               1,000               1,700                  700                  700                1,000   

 P1.F1.O2.A11 Rikonstruksion i rrjetit elektrik të 

godinës në qendër të  Bashkisë së Shkodrës 

 Bashkia 

Shkoder 
            7,000                      -                        -                        -                 7,000                      -                        -                        -     

 P1.F1.O2.A12 Pajisje me  Uniforma për Policinë 

Bashkiake 

 Bashkia 

Shkoder 
               600                  500                  500                  800                  600                  500                  500                   800   

Aplikim, marrje e Çertifikatave të pronësisë për 

pronat të Bashkisë së Shkodrës

Aplikim, marrje e Çertifikatave të pronësisë për  

pronat të Bashkisë së Shkodrës

Aplikim, marrje e Çertifikatave të pronësisë për 

pronat e Bashkisë së Shkodrës

Aplikim, marrje e Çertifikatave të pronësisë për  

pronat e Bashkisë së Shkodrës

 P1.F1.O2.A13  Shërbimi për regjistrimin e pronave  

në pronësi të Bashkisë Shkodër 

 Bashkia 

Shkoder 
            2,500               2,500               2,500               2,200               2,500               2,500               2,500                2,200   

Komunikim Elektronik Web Based:   - 

21 njësi me shërbim interneti (bashkia 

Qendër, 10 Nj.A, 5 Lagje, 5 Qendra 

Komunitare)                            -6 

Sisteme Informacioni Web Based

Shërbim Internetit i integruar në të gjithë Bashkinë 

Shkodër (Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative 

dhe Lagje).

Shërbim Internetit i integruar në të gjithë Bashkinë 

Shkodër (Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative, 

5 Lagjet dhe Qendrat Komunitare).

Shërbim Internetit i integruar në të gjithë Bashkinë 

Shkodër (Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative, 

5 Lagjet dhe Qendrat Komunitare).

Shërbim Internetit i integruar në të gjithë Bashkinë 

Shkodër (Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative, 

5 Lagjet dhe Qendrat Komunitare).

 P1.F1.O2.A14 Shërbim Interneti për Institucionin e 

Bashkisë së Shkodrës 

 Bashkia 

Shkoder 
            2,100               2,100               2,100               2,184               2,100               2,100               2,100                2,184   

 P1.F1.O2.A15 Mirëmbajtje 3-vjeçare e Sistemit të 

Integruar të Zyrës me Një Ndalesë (SiZ1N -Smart 

Processes Enterprise) 

 Bashkia 

Shkoder 
            1,310                  710                  710                  710               1,310                  710                  710                   710   

 P1.F1.O2.A16 Informimi I qytetareve permes 

mediave vizive per perfitimin e sherbimeve nga 

Bashkia Shkoder 

                 76                      -                      76                      -                        -     

 P1.F1.O2.A17 Mirembajtje 3-vjeçare e Sistemit të 

Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore (SiTTV) 

 Bashkia 

Shkoder 
                   -                    550                  550                  550                      -                    550                  550                   550   

 P1 F1 O2 A18 Upgrade-im i SiTTV (Sistemi i 

Integruar të Taksave dhe Tarifave Vendore) në 

Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e 

shërbimeve të taksave dhe tarifave vendore përmes 

smartphone ndaj biznese dhe qytetarëve 

               128                  980                      -                        -                    980                   128   

 P1.F1.O2.A19 Mirëmbajtje 3-vjeçare Pajisje 

Informatike 

 Bashkia 

Shkoder 
               300                  306                  312                  318                  300                  306                  312                   318   

 P1.F1.O2.A 20 Blerje pajisje të Teknologjisë së 

Informacionit dhe Komunikimit (TIK) 

 Bashkia 

Shkoder 
                   -                        -                        -                        -                 6,400               5,000               6,000               6,000               6,400               5,000               6,000                6,000   

Shërbime interaktive të ofruara përmes 

faqes zyrtare të internetit:      -8 module 

për ndërveprim online me qytetarët  

 P1.F1.O2.A21 Mirëmbajtje 3-vjeçare e faqes zyrtare 

web www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të 

integruara të saj 

 Bashkia 

Shkoder 
               300                  300                  300                  300                  300                  300                  300                   300   

Buxhetimi me pjesëmarrje:                   -

13 programe buxhetore                         -

gjeolokalizim i investimeve dhe 

shërbimeve ndaj komunitetit             -

Open Data (regjistri i prokurimeve të 

investimeve /shërbimeve)                 -

ndërveprim online me qytetarët 

(sugjerime online)                               -

llogaritje automatike e detyrimeve 

vendore vjetore te individëve / 

bizneseve

 P1.F1.O2.A22 Upgrade-im i platformës 

Transparenca e Buxhetit në Mobile App dhe 

mirëmbajtje 

               128                  128                  980                      -                    980                  128                   128   

Detyrime dhe kompensime legale ( 

procese gjyqsore)

Realizimi I shlyerjes së detyrimeve që rrjedhin nga 

vendimet gjyqësore                                   - 17   

çështje të cilat janë në procese gjyqsore                                                                                                  

- 11  detyrime të ardhura nga zyrat përmbarimore                                                               

- 2 detyrime që rrjedhin nga masa administrative 

me gjobë                                                                                

- Shpenzime gjyqesore për ngritjen e kërkesë 

padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim 

të rekomandimeve të KLSH-së dhe taksës së 

ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet në zonat 

/ndërtimet informale                Mbledhja e ketyre 

detyrimeve ka të bejë kryesisht me detyrime të 

lëna rekomandim nga KLSH si dhe detyrime të 

subjekteve për taksën e ndikimit në infrastrukturë 

për ndërtimet e legalizuara nga Aluizni, taksë kjo 

që duhet të paguhet për llogari të 

bashkisë.Miratimin e fondit në vlerën lekë 

5,057,790 (pesë milion e pesëdhjetë e shtatë mijë 

e shtatëqind e nëntëdhjetë) si shpenzime 

gjyqësore për ngritjen e kërkesë padive në lidhje 

me vlerën e debitorëve në zbatim të 

rekomandimeve të KLSH-së dhe taksës së 

Realizimi I shlyerjes së detyrimeve që rrjedhin nga 

vendimet gjyqësore( çështje në procese 

gjyqësore, detyrime të ardhura nga zyrat 

përmbarimore etj)

Realizimi I shlyerjes së detyrimeve që rrjedhin nga 

vendimet gjyqësore( çështje në procese 

gjyqësore, detyrime të ardhura nga zyrat 

përmbarimore etj)

Realizimi I shlyerjes së detyrimeve që rrjedhin nga 

vendimet gjyqësore( çështje në procese 

gjyqësore, detyrime të ardhura nga zyrat 

përmbarimore etj)

 P1.F1.O2.A23 Detyrime dhe kompensime legale 
 Bashkia 

Shkoder 
            7,316               7,316                      -                        -                 7,316                7,316   

 P1.F1.O2.A24 Rikonstruksion çatia e godinës së  

bashkisë 

 Bashkia 

Shkoder 
            9,970                      -                        -                        -                 9,970                      -                        -                        -     

 P1.F1.O2.A25 Rikonstruksion kati perdhe, ish Hotel 

Sporti Shkoder   

 Bashkia 

Shkoder 
            5,744                      -                 5,744                      -                        -     

Përmirësimi i kushteve per levizjet e 

strukturës së Policisë Bashkiake dhe 

stafit të Bashkisë

Krijimi i kushteve me qëllim që të ushtrohen 

funksionet  në shërbim të  transportit te stafit 

Krijimi i kushteve me qëllim që të ushtrohen 

funksionet  në shërbim të  transportit te stafit 

Krijimi i kushteve me qëllim që të ushtrohen 

funksionet  në shërbim të  transportit te stafit 
Krijimi I një shërbimi më të mirë dhe më efiçent në 

funksion të  transportit te administratës

 P1.F1.O2.A26  Blerje automjete në funksion të 

administratës 

 Bashkia 

Shkoder 
            1,600               4,000               2,000               2,000               1,600               4,000               2,000                2,000   

Mjete dhe paisje teknike
Sigurimi i materialeve bazë për punonjësit 

mbështetës

Sigurimi i materialeve bazë për punonjësit 

mbështetës

Sigurimi i materialeve bazë për punonjësit 

mbështetës

Sigurim dhe rinovim i mjeteve te punes për 

punonjesit e sherbimeve mbështetëse
 P1.F1.O2.A27 Blerje vegla pune 

 Bashkia 

Shkoder 
               200                      -                    300                  200                      -                        -                     300   

Komunikim Elektronik

Infrastrukturë fizike optimale për një komunikim 

elektronik të sigurtë mbi të cilin sigurohet puna e 

administratës vendore dhe ofrimi i shërbimeve 

elktronike administrative në të gjithë Bashkië.

 P1.F1.O2.A28 Ndërtimi i rrjetit të brendshëm të 

komunikimit elektronik (intranet) në 3 Njësi 

Administrative dhe 5 Lagje 

 Bashkia 

Shkoder 
-                 -                 2,240           2,240           -                 -                 -                 

Telekomunikim bazuar në Intranet dhe 

Internet:                                           -

Implementim i sistemit te integruar të komunikimit 

të dokumentacionit, të funksioneve dhe detyrave të 

Sistem i integruar funksional për menaxhimin dhe 

komunikimin e dokumentacionit bazuar në detyrat 

Sistem i integruar funksional për menaxhimin dhe 

komunikimin e dokumentacionit bazuar në detyrat 

Sistem i integruar funksional për menaxhimin dhe 

komunikimin e dokumentacionit bazuar në detyrat 

 P1.F1.O2.A29 Implementimi i dokumentacionit të 

integruar i qendërzuar për të gjithë Bashkinë Shkodër 

 Bashkia 

Shkoder 
            1,000               5,000               1,000                      -                 5,000                      -     

 P1.F1.O2.A30 Sistemi i Vëzhgimit i 15 Njësive 

Administrative me Bashkinë Qendër 

 Bashkia 

Shkoder 
                   -                 3,000                      -                        -                 3,000                      -                        -     

 P1.F1.O2.A31 Sistemi i Akses Kontrollit i 15 Njesive 

Administrative me Bashkinë Qendër 

 Bashkia 

Shkoder 
                   -                        -                 3,000                      -                        -                 3,000                      -     

Mbledhje të Këshillit Bashkiak të 

regjistruara Audio & Video në format 

dixhital

Implementimi i sistemit të regjistrimit Video FULL 

HD në mbledhjet dhe aktivitetet e Sallës së 

Këshillit të Bashkisë Shkodër

 P1.F1.O2.A32Sistem Regjistrimi Video Full HD për 

Sallën e Këshillit të Bashkisë 

 Bashkia 

Shkoder 
               800                      -                    800                      -                        -     

 P1.F1.O2.A33 Upgrade-im dhe mirëmbajtje për 

ofrimin e shërbimeve administrative përmes SiZ1N 

dhe taksave e tarifave vendore SiTTV permes faqes 

zyrtare webtë Bashkisë Shkodër dhe portalit e-

Albania 

 Bashkia 

Shkoder 
               650                  650               5,000                      -                 5,000                  650                   650   

 P1.F1.O2.A34 Upgrade-im i SiZ1N (Sistemi i 

Integruar të Zyrave me Një Ndalesë) në Mobile App 

dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve 

administrative smartphone ndaj qytetarëve 

               128                  980                      -                        -                    980                   128   

Menaxhim elektronik i bazës së të dhënave të 

shtresave në nevojë përmes një sistemi 

informacioni për shërbimet sociale

Menaxhim elektronik i bazës së të dhënave të 

shtresave në nevojë përmes një sistemi 

informacioni për shërbimet sociale

Menaxhim elektronik i bazës së të dhënave të 

shtresave në nevojë përmes një sistemi 

informacioni për shërbimet sociale

 P1.F1.O2.A35 Upgrade-im i funksionaliteteve dhe 

mirëmbajtje e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve 

Sociale 

               564                  564               1,500                      -                 1,500                  564                   564   

Menaxhim elektronik i bazës së të dhënave të 

shtresave në nevojë përmes një sistemi 

informacioni për monitorimin e shërbimit të 

pastrimit

Menaxhim elektronik i bazës së të dhënave të 

shtresave në nevojë përmes një sistemi 

informacioni për monitorimin e shërbimit të 

pastrimit

Menaxhim elektronik i bazës së të dhënave të 

shtresave në nevojë përmes një sistemi 

informacioni për monitorimin e shërbimit të 

pastrimit

 P1.F1.O2.A36 Ndërtimi i Bazës së të Dhënave të 

Monitorimit të Shërbimit të Pastrimit 
               675                      -                    675                      -                        -     

Aksesim elektronik i informacionit zyrtar dhe 

shërbimeve vendore elektronike, përmes kanaleve 

inovative të komunikimit elektronik të instaluar në të 

gjithë territorin e Bashkisë Shkodër

Aksesim elektronik i informacionit zyrtar dhe 

shërbimeve vendore elektronike, përmes kanaleve 

inovative të komunikimit elektronik të instaluar në të 

gjithë territorin e Bashkisë Shkodër

 P1.F1.O2.A37 Implementimi i Kioskave Informative 

në territorin e Bashkië Shkodër dhe integrimi me 

platformat inovative të saj në funksion të qytetarëve, 

bizneseve, vizitorëve, etj. 

                   -                        -                        -                        -     

Shërbime Elektronike

Implementim i sistemit të informacionit GIS i 

integruar i të dhënave vendore si: SiZ1N, SiTTV, 

baza të dhënash shtetërore RKGJC, QKB, etj.

 P1.F1.O2.A38 Sistem Informacioni GIS i tëdhenave 

vendore dhe i integruar me sistemet e tjera 

tëinformacionit si SiZ1N,  SiTTV, Sistemin e 

Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj… 

 Bashkia 

Shkoder 
          15,000                      -                        -                        -               15,000   

Sistem Dixhital për Sallën e Këshillit të 

Bashkisë Shkodër

Implementimi i sistemit të përkthimit simultan në 

mbledhjet dhe aktivitetet e Këshillit të Bashkisë 

Shkodër

 P1.F1.O2.A39 Sistem i perkthimit simultan në Sallën 

e Këshillit të Bashkisë 

 Bashkia 

Shkoder 
            1,880                      -                        -                 1,880                      -     

Shërbime të deleguara për QKR dhe 

Gj Civile

Sigurimi i  një shërbimi  sa më cilësor ndaj 

komunitetit për funksionet e deleguara

Sigurimi i  një shërbimi  sa më cilësor ndaj 

komunitetit për funksionet e deleguara

Sigurimi i  një shërbimi  sa më cilësor ndaj 

komunitetit për funksionet e deleguara

Sigurimi i  një shërbimi  sa më cilësor dhe të 

shpejtë ndaj komunitetit për funksionet e deleguara

 P1.F1.O2.A40 Shërbimet e deleguara të QKR dhe 

Gjendja Civile (paga, sigurime dhe shpenzime 

operative) & shpenzimet per zgjedhjet 

 Bashkia 

Shkoder 
          25,350             17,536             17,887             18,246               1,722                  698                  698                  698                    50             27,122             18,234             18,585             18,944   

51 anëtarëve të këshillit vendor dhe 82  

kryepleqve të mbështetur për 

realizimin e funksioneve dhe 

përgjegjësive ligjore.

Mbështetje për realizimin e funksioneve dhe 

përgjegjësive për 51 anëtarët  këshillit vendor dhe 

82  kryetaret e fshatrave të Nj A.

Mbështetje për realizimin e funksioneve dhe 

përgjegjësive për 51 anëtarët  këshillit vendor dhe 

92 kryetaret e fshatrave të Nj A.

Mbështetje për realizimin e funksioneve dhe 

përgjegjësive për 51 anëtarët  këshillit vendor dhe 

92  kryetaret e fshatrave të Nj A.

Mbështetje për realizimin e funksioneve dhe 

përgjegjësive për 51 anëtarët  këshillit vendor dhe 

92 kryetaret e fshatrave të Nj A.

 P1.F1.O3.A1 Mbështetje për funksionimin e 

organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë 

dhe Kryepleqtë) 

 Bashkia 

Shkoder 
          16,327             16,653             16,986             17,327             16,327             16,653             16,986             17,327   

Anetaresim Shoqata e Bashkive të 

Shqipërisë

Mbrojtja e interesave të përbashkëta të Bashkive

të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin dhe

demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas

parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë

Vendor dhe garantimi i pagesës së kuotizacionit

vjetor nga buxheti i bashkisë

Mbrojtja e interesave të përbashkëta të Bashkive

të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin dhe

demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas

parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë

Vendor dhe garantimi i pagesës së kuotizacionit

vjetor nga buxheti i bashkisë

Mbrojtja e interesave të përbashkëta të Bashkive

të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin dhe

demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas

parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë

Vendor dhe garantimi i pagesës së kuotizacionit

vjetor nga buxheti i bashkisë

Realizimi i pagesës në mënyre korrekte dhe në 

kohë e kuotizacionit vjetor për Shoqaten e 

Bashkive të Shqipërisë

 P1.F1.O3.A2 Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive 

të Shqipërisë 

 Bashkia 

Shkoder 
               500                  500                  500                      -                    500                  500                   500   

Anetaresimi ne Keshillin e Qarkut 

Shkoder

Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr.

139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore

Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr.

139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore

Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr.

139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore
Realizimi i pagesës në mënyre korrekte dhe në 

kohë e kuotes

 P1.F1.O3.A3 Kuota e anëtarësisë për financimin e 

buxhetit të qarkut 

 Bashkia 

Shkoder 
          10,000                      -               10,000                      -                        -     

        234,051           222,452           251,381           256,410             53,099             50,838             59,284             61,951                      -                        -                        -                        -                    730             10,680                  680                  680             29,210             26,824             20,683             24,300           317,090           310,794           332,028           343,341   

 Subvencione  Transferime  
202020172020 202020192018 2017 20172020 20182017 20202018 2019 2020 2017

 Investime   Totali 
20192019

 Aktivitete/Projekte  
201820192018

 Paga dhe sigurime shoqerore Shpenzime operative 

Vazhdimi i përmirësimit të funksionimit normal i të 

gjithë administratës së Bashkisë së Shkodrës 

nëpërmjet ofrimit të shërbimeve mbështetëse 

bazë.

Sistemi i Integruar i Zyrës me Një Ndalesë i 

përmirësuar në Bashkinë Qendër dhe 15 Njësi 

Administrative (Dajç dhe Velipojë, Anë të Malit, 

Bërdicë,  Guri Zi, Postrribë, Rrethina, Shalë, Pult, 

Shosh dhe 5 Lagje).

2018

Vazhdim I përmirësimit të kushteve në ndërtesat  

administrative  funksionale dhe në shërbim të 

administratës vendore

#######################

 P
1
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Infrastrukturë pajisjesh TIK të mirëmbajtura dhe të 

reja në shërbim të administratës vendore.

Vazhdimi i përmirësimit të funksionimit normal i të 

gjithë administratës së Bashkisë së Shkodrës 

nëpërmjet ofrimit të shërbimeve mbështetëse 

bazë.

Infrastrukturë pajisjesh TIK të mirëmbajtura dhe të 

reja në shërbim të administratës vendore.

2017

 TOTAL 

Portal zyrtar interneti i strukturuar, informues 

gjithnjë drejt e-shërbimeve dhe të dhënave të 

hapura (Open Data), i aksesueshëm përmes disa 

kanalesh, pajisjesh dhe formash të komunikimit 

elektronik

Portal zyrtar interneti i strukturuar, informues 

gjithnjë drejt e-shërbimeve dhe të dhënave të 

hapura (Open Data), i aksesueshëm përmes disa 

kanalesh, pajisjesh dhe formash të komunikimit 

elektronik

Portal zyrtar interneti i strukturuar, informues 

gjithnjë drejt e-shërbimeve dhe të dhënave të 

hapura (Open Data), i aksesueshëm përmes disa 

kanalesh, pajisjesh dhe formash të komunikimit 

elektronik

Sistemi i Integruar i Taksave dhe Tarifave Vendore 

(SiTTV) në Bashkinë Shkodër për mbledhjen e 

taksave dhe tarifave vendore i aksesueshëm 

përmes disa kanalesh, pajisjesh dhe formash të 

komunikimit elektronik

Sistemi i Integruar i Zyrës me Një Ndalesë i 

përmirësuar në Bashkinë Qendër dhe 15 Njësi 

Administrative (Dajç dhe Velipojë, Anë të Malit, 

Bërdicë,  Guri Zi, Postrribë, Rrethina, Shalë, Pult, 

Shosh dhe 5 Lagje).

Sistemi i Integruar i Zyrës me Një Ndalesë i 

përmirësuar në Bashkinë Qendër dhe 15 Njësi 

Administrative (Dajç dhe Velipojë, Anë të Malit, 

Bërdicë,  Guri Zi, Postrribë, Rrethina, Shalë, Pult, 

Shosh dhe 5 Lagje).

Infrastrukturë pajisjesh TIK të mirëmbajtura dhe të 

reja në shërbim të administratës vendore.
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 P1.F1 Administrata vendore

Situata e synuar 2018

Sistemi i Integruar i Zyrës me Një Ndalesë i shtrirë 

në Bashkinë Qendër dhe 15 Njësi Administrative 

(Dajç dhe Velipojë, Anë të Malit, Bërdicë,  Guri Zi, 

Postrribë, Rrethina, Shalë, Pult, Shosh dhe 5 

Lagje).

Shërbime Administrative Elektronike:                                            

- 83 shërbime të konfiguruara në 

SiZ1N                                                      -

25000 kërkesa për shërbime përmes 

SiZ1N në vitin 2017                    -16 

Njësi Administrative ofrojnë shërbimet 

përmes SiZ1N

Sistemi i Integruar i Taksave dhe Tarifave Vendore 

(SiTTV) në Bashkinë Shkodër, i testuar dhe 

përshtatur për mbledhjen e taksave dhe tarifave 

vendore.

Sistemi i Integruar i Taksave dhe Tarifave Vendore 

(SiTTV) në Bashkinë Shkodër për mbledhjen e 

taksave dhe tarifave vendore i aksesueshëm 

përmes disa kanalesh, pajisjesh dhe formash të 

komunikimit elektronik

Portal zyrtar interneti e strukturuar, informues dhe 

gjithnjë drejt e-shërbimeve dhe të dhënave të 

hapura (Open Data)

Përmirësimi i kushteve në infrastukturë për 

administratën.

Nr. dhe llojet e shërbimeve 

mbështetëse bazë:                                    

- furnizim me uje,energji,                      -

sherbime postare,telefonie               - 

mbështetje me paisje funksionale  

zyre: 

kondicionere,rafte,tavolina,karrike, 

sipas kërkesave .                                                                                                 

- furnizime me kancelari,leter 

bojera,shtypshkrime  per 16 drejtori  

dhe  10 Nj A .                                     -

sherbime transporti ne qendër , njësi  

administrative  etj. Furnizimi me 

karburant rreth 18000 

litra,mirëmbajtje,pagesa 

taksa,siguracione,kontrolle teknike për 

6 automjete                                     -

sherbime pastrimi ne bashki qender i , 

NJ A dhe 7 qendra komunitare                                           

- sherbim mbrojtje nga zjarri per 60 

ambjente                                                - 

pritje percjellje per 150 persona 

,perfaqesues dhe institucione vendase 

dhe  te huaja                        - sigurimi i 

10 ndertesave dhe inventarit  te tyre 

ekonomik                                     - 

mirembajtja objekte per 4 zyra          

(100 m2).                                                   

-lyerje me boje 2000m2  në godina 

qendër dhe NjA.                                   -

paisja me uniforma për 24 punonjes të 

policisë bashkiake                         - 

Numri i pronave që fitohen nga 

shpronesimet 130 prona                      - 

Aplikime të statuseve juridike 300    - 

Nr pronave qe duhet te dergohen per 

regjistrim  197                           

Ndërtesa  administrative  funksionale dhe në 

shërbim të administratës vendore

Ofrimi i shërbimeve administrative me SiZ1N dhe i 

tarifave dhe taksave vendore me SiTTV përmes 

portalit zyrtar të internetit të Bashkisë Shkodër, 

portalit e-Albania si dhe të aksesueshëm përmes 

disa kanalesh, pajisjesh dhe formash të 

komunikimit elektronik

Implementimi  i sistemit të aksesi të kontrollit në 10 

Njësitë Administrative dhe 5 Lagjet, të interuar me 

Bgrashkinë Qendër

Infrastrukturë Fizike (Hardware) TIK: -

32 komponente pajisjesh 

multifunksionale te mirembajtura, -32 

pajisje TIK te reja te prokuruara

Shërbime Financiare Elektronike 

Vendore:                                                  -

9932 Subjekte (Biznese) të regjistruar 

në SiTTV me të dhënat dhe selitë 

përkatëse dhe të faturuar sipas viteve 

fiskale                                   -4910 

Individë (Familjarë) të faturuar në 

SiTTV                                   -25000 

kërkesa nga SiZ1N të kontrolluara pwer 

Përmirësimi i infrastrukturës

Përmirësimi i kushteve në infrastukturë për 

administratën.

Ofrimi i shërbimeve administrative me SiZ1N dhe i 

tarifave dhe taksave vendore me SiTTV përmes 

portalit zyrtar të internetit të Bashkisë Shkodër, 

portalit e-Albania si dhe të aksesueshëm përmes 

disa kanalesh, pajisjesh dhe formash të 

komunikimit elektronik

Infrastrukturë pajisjesh TIK të mirëmbajtura dhe të 

reja në shërbim të administratës vendore.

Vazhdim I përmirësimit të kushteve në ndërtesat  

administrative  funksionale dhe në shërbim të 

administratës vendore

Ofrimi i shërbimeve administrative me SiZ1N dhe i 

tarifave dhe taksave vendore me SiTTV përmes 

portalit zyrtar të internetit të Bashkisë Shkodër, 

portalit e-Albania si dhe të aksesueshëm përmes 

disa kanalesh, pajisjesh dhe formash të 

komunikimit elektronik

 Politikat Vendore 
 Nr. 

Programi  
Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori

P1.F1.O1 Burime Njerezore 

të trajnuara dhe të kualifikuara 

për kryerjen e funksioneve 

dhe përgjegjësive.

 Përmirësimit i funksionimit normal i të gjithë 

administratës së Bashkisë së Shkodrës nëpërmjet 

ofrimit të shërbimeve mbështetëse bazë.

Qeverisje e mirë lokale,  nëpërmjet 

përdorimit efektiv, efiçient dhe 

profesional të burimeve njerëzore: 

Pjesëmarrja, Sundimi i Ligjit, 

Transparenca, Përgjigjshmëria, 

Konsensusi, Barazia, Efektiviteti dhe 

Eficienca, Llogaridhenia dhe Vizioni 

Strategjik. 

Shërbime Administrative, Sociale dhe 

Financiare Vendore Elektronike on-

line:                                                   - 83 

shërbime të konfiguruara në SiZ1N                                                      

-faturimi dhe pagesa e taksave dhe 

tarifave vendore on-line                           

-bazë të dhënash e ofruesve dhe 

përfituesvë të Shërbimeve Sociale    -

informacion turistik dhe i atraksioneve 

të Shkodrës on-line

P1.F1.O3 Organe 

përfaqësuese vendore të 

mbështetura për funksionimin 

e tyre.

Përmirësimi i kushteve në infrastukturë për 

administratën.

Sisteme Eleketronike Vëzhgimi dhe 

Sigurie:                                                    -

16 njësi administrative në sistem të 

qendërzuar vëzhgimi                        -16 

Implementimi  i sistemit të vëzhgimit në 10 Njësitë 

Administrative dhe 5 Lagjet, të interuar me 

Bgrashkinë Qendër

P1.F1.O2 Sigurimi i 

Shërbimeve mbështetëse për 

mirëfunsionimin e 

administratës së Bashkisë së 

Shkodrës

Sistemi i Integruar i Taksave dhe Tarifave Vendore 

(SiTTV) në Bashkinë Shkodër për mbledhjen e 

taksave dhe tarifave vendore i aksesueshëm 

përmes disa kanalesh, pajisjesh dhe formash të 

komunikimit elektronik

Vazhdim I përmirësimit të kushteve në ndërtesat  

administrative  funksionale dhe në shërbim të 

administratës vendore

Vazhdimi i përmirësimit të funksionimit normal i të 

gjithë administratës së Bashkisë së Shkodrës 

nëpërmjet ofrimit të shërbimeve mbështetëse 

bazë.

 BASHKIA SHKODER 

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

 PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2018-2020 

Situata e synuar 2019
Situata e vleresuar/e pritshme ne fund te vitit 

2017

2019
 Programe  

 Nr. I 

Funksi

oneve 

Funksione Situata e synuar 2020


