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

Shtrirja gjeografike e sherbimit te Pastrimit ne 

Bashkine Shkoder

Realizuar shërbimi i pastrimit me sipërmarrje 

private për të gjitha Njësitë Administrative. 

Mbuluar me infrastrukturë mbështetëse (kazana) 

75-80% e të gjitha Njësive Administrative

Realizimi I sherbimit ne kete status te shtrirjes 

gjeografike , por me nje performance ma te 

mire. Realizimi I tenderit te ri, qe filon me 1 

Tetor 2018 me sipermarrje te re dhe shtrirje 80-

85 %

E gjithë Bashkia Shkodër, me sipërmarrjen 

private të siguruar nga tenderi  i tetorit 2018 , 

me shtrirje gjeografike  deri ne 90% te territorit .

Duke rritur shkallen e performances se 

sherbimit, te arrijme dhe ne 95% te mbulimit te 

territorit me sherbimin e pastrimit.

150,886              182,912                  195,000              195,000                  10,079              1,650                5,000                12,000              160,965            184,562            200,000            207,000                 

Shkalla e mbulimit me sherbimin e  Pastrimit per 

familjet, institucionet dhe bizneset.

Familjet kane nje shkalle mbulimi me sherbim ne 

qytet ne masen 97% ndersa ne Nj.A ne masen 

80%, Bizneset ne te gjithe Bashkine kane nje 

shkalle mbulimi 90 %.

Deri ne tetor do te kemi kete status te shtrirjes 

se sherbimit, moment qe mbaron kontrata 

ekzistuese. Ne tetor fillon sipermarrja e re me 

tregues ne rritje per shtrirjen.

Familjet ne qytet te mbulohen me sherbim ne 

masen 100 % ndersa ne Nj.A mbulimi ne masen 

85 %. Bizneset synojme te arrijme  ne nje 

mbulim ne masen92 %.

Ne qytet nje mbulim te plote me sherbim si te 

familjarve ashtu dhe te bizneseve. Ndersa ne 

Nj.A  familjet ne masen 90% ndersa bizneset ne 

masen 95%.

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të 

mbetjeve urbane ne qytet  dhe Nj.Administrative

Ne qytet ka nje frekuence  te perditshme ne 

80% te qytetit dhe  nje frekuence dy here ne 

dite  ne  20 % te territorit. Ne njesite 

administrative dy here ne jave frekuenca e 

grumbullimit te mbetjeve 

Vazhdimi I kesaj situate deri ne  tetor , kohe kur 

mbyllet kontrata ekzistuese. Me  proceduren e 

re te prokurimit kemi nje rritje  te frekuencave.

Ne qytet me tenderin e ri do te arrijme me 

frekuencen dy here ne dite ne 50 % te territorit. 

Ndersa ne Njesite administrative  gradualisht do 

shkoje drejt nje frekuence ne periudhen e 

levizjes se emigranteve ne tre here ne jave

Frekuenca e evadimit te mbeturinave ne qytet 

do te realizohet dy here ne dite ne 70 % te 

teritorit. Ne  njesite administrative do te jete e 

njejta situate

Mbulimi me kazane I territorit te Bashkise 

Shkoder

Kjo ne pershtatje me shkallen e mbulimit te 

popullsise, konkretisht ne qytet kemi nje mbulim 

me kazane ne masen 97 % ndersa ne Nj.A kemi 

nje mbulim me kazane ne masen 80 %, mbulimi 

realizohet në total me 1580 kazana

Deri ne tetor do tekemi te njejten situate te 

mbulimit me kazane. Do rrisim numrin e 

kazaneve ne qytet per te filluar ndarjen ne burim  

te mbetjeve urbane, kazane plastike nga 1580 

në 1810.

Do rrisim numrin e pikave te grumbullimit, pra 

numrin e kazaneve , kjo sipas kerkesave per 

proceduren e re te prokuri mit te realizuar ne 

tenderin e tetorit 2018, nga 1810 në 2100 

kazana

Per qytetin do kemi vetem nderrim te kazaneve 

te amortizuar. pra ka te njejten situate mbulimi 

me kazane ndersa per njesite administrative 

shkalla e mbulimit ma kazane do shkoje ne 90 % 

te territorit

Sasia e mbetjeve urbane te grumbulluara dhe te 

transportuara ne Landfill,

Sasia e mbetjeve të grumbulluara në të gjitha 

Nj.A e Bashkisë Shkodër dhe të transportuara 

në landfill  është mesatarisht 4700 ton/muaj nga 

3200 që ka qenë në muaj, e cila depozitohet e 

gjitha në landfillin Bushat.

Sasia e mbetjeve të grumbulluara në të gjitha 

Nj.A e Bashkisë Shkodër dhe të transportuara 

në landfill  do të jetë mesatarisht 4500 ton/muaj 

e cila depozitohet e gjitha në landfillin Bushat.

Sasia e mbetjeve të grumbulluara në të gjitha  

Nj.A e Bashkisë Shkodër dhe të transportuara 

në landfillin Bushat  do të jetë 4200  ton ne muaj.

Sasia e mbetjeve të grumbulluara në të gjitha  

Nj.A e Bashkisë Shkodër dhe të transportuara 

në landfill do të jetë 3900  ton ne muaj

Shkalla e reduktimit te mbetjeve urbane nga 

ndarja ne burim
Nuk ka ndarje në burim

Do te pilotojme ne qender te qytetit ndarjen ne 

burim me kazanet e ri plastike.

Sasia e mbetjeve ngurta të grumbulluara nga 

ndarja në burim për riciklim në masën 1%, te 

sasise se grumbulluar

Sasia e mbetjeve ngurta të grumbulluara nga 

ndarja në burim për riciklim në masën 5%, te 

sasise se grumbulluar.

 Monitorimi dhe  Ndërgjegjësimi
Sistemi i monitorimit është shtrirë në të gjithë 

Bashkinë Shkodër dhe Nj.A

Sistemi i monitorimit është shtrirë në të gjithë 

Bashkinë Shkodër dhe Nj.A

Shtrirja e fushatës sensibilizuese dhe edukuese 

në të gjithë Bashkinë.

Vazhdimin  e fushatës sensibilizuese dhe 

edukuese në të gjithë Bashkinë.

                34,130                       36,530                   36,530                       37,260                   6,372                   1,749                      800                      800                 40,502                 38,279                 37,330                      38,060   

Furnizimi me ujë të pijshëm sipas treguesve të 

monitorimit miratuar pranë DPUK

Përmirësimi i treguesve të monitorimit të 

shërbimit të  furnizimit me ujë te pijshëm të 

popullatës. Garantimi i furnizimit të popullatës 

me ujë të pijshëm pa ndërprerje. Rritja e aksesit 

të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me 

ujë të pijshëm cilësore

Përmirësimi i treguesve të monitorimit të 

shërbimit të  furnizimit me ujë të pijshëm të 

popullatës. Garantimi i furnizimit të popullatës 

me ujë të pijshëm pa ndërprerje. Rritja e aksesit 

të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me 

ujë të pijshëm dhe cilësore. Zgjerimi i rrjetit të 

furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës në 

funksion të zhvillimit të infrastrukturës. 

Përmirësimi i treguesve të monitorimit të 

shërbimit të  furnizimit me ujë të pijshëm të 

popullatës. Garantimi i furnizimit të popullatës 

me ujë të pijshëm pa ndërprerje. Rritja e aksesit 

të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me 

ujë të pijshëm dhe cilësore. Zgjerimi i rrjetit të 

furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës në 

funksion të zhvillimit të infrastrukturës. 

Përmirësimi i treguesve të monitorimit të 

shërbimit të  furnizimit me ujë të pijshëm të 

popullatës. Garantimi i furnizimit të popullatës 

me ujë të pijshëm pa ndërprerje. Rritja e aksesit 

të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me 

ujë të pijshëm dhe cilësore. Zgjerimi i rrjetit të 

furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës në 

funksion të zhvillimit të infrastrukturës. 

                     -                          -                          -                               -     

 Sasia e prodhimit të ujit Qytet l/sek   Sasia e prodhimit të ujit mesatarisht 640 l/sek  Sasia e prodhimit të ujit mesatarisht 609 l/sek  Sasia e prodhimit të ujit mesatarisht 550 l/sek  Sasia e prodhimit të ujit mesatarisht 510 l/sek                      -                          -                          -                               -     

 % e banorëve të furnizuar me ujë të pijshem 54% 60% 65% 70%

Numri i abonentëve të lidhur me rrjetin KUZ dhe 

funksionimi normal i sistemit              

Përmirësimi i funksionimit normal të sistemit të 

ujrave të përdorura për qytetin dhe njësitë 

administrative që kanë rrjete kanalizimesh.                

Përmirësimi i funksionimit normal të sistemit të 

ujrave të përdorura për qytetin dhe njësitë 

administrative që kanë rrjete kanalizimesh. Rritja 

e lidhjeve të popullsisë urbane dhe rurale me 

rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza      

Përmirësimi i funksionimit normal të sistemit të 

ujrave të përdorura për qytetin dhe njësitë 

administrative që kanë rrjete kanalizimesh. Rritja 

e lidhjeve të popullsisë urbane dhe rurale me 

rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza      

Përmirësimi i funksionimit normal të sistemit të 

ujrave të përdorura për qytetin dhe njësitë 

administrative që kanë rrjete kanalizimesh. Rritja 

e lidhjeve të popullsisë urbane dhe rurale me 

rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza      

                     -                               -     

Trajtimi i ujrave të ndotura

Operimi dhe Mirëmbajtje e vazhdueshme e rrjetit 

te kanalizimeve te ujerave te zeza. Mirembajtje e 

stacioneve te largimit te ujerave te zeza.

Operimi dhe Mirëmbajtja e vazhdueshme e 

impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura në 

Shirokë dhe Zogaj. Vlerësimi i nevojave për 

impiantin e trajtimit të ujrave të ndotura për 

qytetin e Shkodrës dhe impianteve të 

ndërmjetme në fshatrat përreth.

Operimi dhe Mirëmbajtja e vazhdueshme e 

impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura në 

Shirokë dhe Zogaj. Lobimi për sigurimin e 

fondeve për projektimin e impiantit të trajtimit të 

ujrave të ndotura për qytetin e Shkodrës dhe 

impianteve të ndërmjetme në fshatrat përreth.

Operimi dhe Mirëmbajtja e vazhdueshme e 

impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura në 

Shirokë dhe Zogaj. Lobimi për sigurimin e 

fondeve për projektimin e impiantit të trajtimit të 

ujrave të ndotura për qytetin e Shkodrës dhe 

impianteve të ndërmjetme në fshatrat përreth.

P4.F5.

Mbledhjen dhe largimin e ujërave të 

shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet 

në zonat e banuara;

P4.F5.O1. Përmirësimi i sistemit të 

kanalizimit të ujrave të shiut në të gjithe 

zonat urbane të Nj.A të bashkisë. 

Sistemi i kanalizimeve të ujrave të bardha 

Ofrimi i shërbimit të qëndrueshëm dhe funksional 

brenda standarteve nëpërmjet mirëmbajtjes së 

rrjetit të kanalizimit të ujrave të bardha duke 

synuar eleminimin e problematikave të 

përmbytjeve të zonave të veçanta. Përdorimi me 

efiçencë i subvencioneve për kanalizimin e ujrave 

të bardha

Ofrimi i shërbimit të qëndrueshëm dhe funksional 

brenda standarteve nëpërmjet mirëmbajtjes së 

rrjetit të kanalizimit të ujrave të bardha duke 

synuar eleminimin e problematikave të 

përmbytjeve të zonave të veçanta. Mirëmbatje e 

vazhdueshme të kanaleve të ujrave të bardha 

duke ndërhyrë në pastrimin e tyre.Përdorimi me 

efiçencë i subvencioneve për kanalizimin e ujrave 

të bardha

Ofrimi i shërbimit të qëndrueshëm dhe funksional 

brenda standarteve nëpërmjet mirëmbajtjes së 

rrjetit të kanalizimit të ujrave të bardha duke 

synuar eleminimin e problematikave të 

përmbytjeve të zonave të veçanta. Mirëmbatje e 

vazhdueshme të kanaleve të ujrave të bardha 

duke ndërhyrë në pastrimin e tyre. Përdorimi me 

efiçencë i subvencioneve për kanalizimin e ujrave 

të bardha

Ofrimi i shërbimit të qëndrueshëm dhe funksional 

brenda standarteve nëpërmjet mirëmbajtjes së 

rrjetit të kanalizimit të ujrave të bardha duke 

synuar eleminimin e problematikave të 

përmbytjeve të zonave të veçanta. Mirëmbatje e 

vazhdueshme të kanaleve të ujrave të bardha 

duke ndërhyrë në pastrimin e tyre. Përdorimi me 

efiçencë i subvencioneve për kanalizimin e ujrave 

të bardha

 P4.F5.O1. A1. 

Menaxhimi i sistemit 

të ujërave të bardha 

(KUB)

                5,000                 15,000                 15,000                 15,000                   5,000                 15,000                 15,000                      15,000   

1. Rregullorja për mirëmbajtjen dhe funksionimin 

e Varrezave Publike.

Hartimi i një plani të integruar dhe i rregullores 

së brendshme  për funksionimin e varrezave 

publike

Hartimi i një plani të integruar dhe i rregullores 

së brendshme  për funksionimin e varrezave 

publike

Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe 

mirëmabtjes sipas rregullores

Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe 

mirëmabtjes sipas rregullores
                  7,208                       10,009                   10,009                       10,009                 14,163                 21,371                 10,009                 10,009                      10,009   

2. Mirëmbajtja e varrezave publike Qytet. 

Zgjerimi i sipërfaqes për garantimin e shërbimit 

funeral.

Vazhdimi i mirëmbajtjes së varrezave publike me 

të tretë. Përmirësimi i shërbimit dhe i mjediseve 

në varreza publike nëpërmjet shmangjes së 

rrugës. lidhese te fshatit Golem qe kalon 

permes varrezave dhe ndertimit te murit 

rrethues.Zgjerim I sipërfaqes per shërbimin 

funeral me 32 000 m2. Krijimi i parcelave të reja 

14 000 m2.

Realizimi I prokurimit  per vazhdimin e shërbimit 

të Mirëmbajtjes së Varrezave  edhe pas datës  

01.07.2018 , me  kontratë 5 vjeçare me vlerë 54 

465  mijë lekë. Zgjerim i sipërfaqes për 

mirëmbatje me 14 000 m2 nga 52 800 m2 në 66 

800 m2

Vazhdim i kryerjes së shërbimit të Mirëmbajtjes 

së Varrezave në sipërmarrje private.

Vazhdim i kryerjes së shërbimit të Mirëmbajtjes 

së Varrezave në sipërmarrje private. Zgjerim i 

parcelave të reja të varrezave me 18 000 m2 

nga 66 800 m2 në 84 800 m2

3. Mirëmbajtja e varrezave publike në NJ.A Ofrimi i shërbimit nga punonjësit e shërbimeve 

publike pranë Njësive Administrative. 

Ofrimi i shërbimit nga punonjësit e shërbimeve 

publike pranë Njësive Administrative. 

Ofrimi i shërbimit nga punonjësit e shërbimeve 

publike pranë Njësive Administrative. 

Ofrimi i shërbimit nga punonjësit e shërbimeve 

publike pranë Njësive Administrative. 

P4.F7. Shërbimin e dekorit publik;

Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë 

për dekorim, duke ruajtur traditën dhe 

kulturën tonë

Përshtatja e dekorit të aktivitetit në lidhje me 

traditën dhe kulturën.

Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët 

kryesore ne zonat urbane për të gjitha Nj.A.

Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët 

kryesore ne zonat urbane për të gjitha Nj.A.

Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët 

kryesore ne zonat urbane për të gjitha Nj.A.

Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët 

kryesore ne zonat urbane për të gjitha Nj.A.

 P4.F7.O1.A1 

Dekorimi i mjediseve 

publike
                  1,121                         1,971                     2,000                         2,000                   1,121                   1,971                   2,000                        2,000   

Qytet:                 64,571                       71,951                   72,951                       73,798                 17,741                 18,216                 18,457                 18,826                 82,312                 90,167                 91,408                      92,624   

1. Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve të 

ndriçuara

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve të 

ndriçuara nga 1,080,000 në 1,210,000 m2

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve të 

ndriçuara nga 1,210,000 në 1,241,200 m2

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve të 

ndriçuara nga 1,241,200 në 1,263,400 m2

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve të 

ndriçuara nga 1,263,400  në 1,281,400 m2

2. Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues dhe zgjerimi i 

sipërfaqes së ndriçuar në lulishtet e reja.

Sipërfaqet e lulishteve  të ndriçuara me 

investime të reja nga 34,581 në 38,000 m 2 . 

Rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndriçimit të 

lulishteve ekzistuese.

Sipërfaqet e lulishteve  të ndriçuara me 

investime të reja nga 38,000 në 40,000 m 2 . 

Rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndriçimit të 

lulishteve ekzistuese.

Sipërfaqet e lulishteve  të ndriçuara me 

investime të reja nga 40,000 në 43,000 m 2 . 

Rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndriçimit të 

lulishteve ekzistuese.

Sipërfaqet e lulishteve  të ndriçuara me 

investime të reja nga 43,000 në 48,000 m 2 . 

Rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndriçimit të 

lulishteve ekzistuese.

3. Mirëmbajtje e ndriçuesva të zakonshëm
Mirëmbajtje e ndriçuesva të zakonshëm nga 

4,350 në 4,640

Mirëmbajtje e ndriçuesva të zakonshëm nga 

4,640 në 4,790

Mirëmbajtje e ndriçuesva të zakonshëm nga 

4,790 në 4,900

Mirëmbajtje e ndriçuesva të zakonshëm nga 

4,900 në 5,000

4. Ndërtim dhe Rehabilitim i rrjetit të ndriçimit 

publik me synim rritjen e efiçensës së energjisë.

Rehabilitimi i 4300 ml ndriçim publik në qytet dhe 

Nj.A. Ndërtim i 15 linjave të reja të ndriçimit 

publik në qytet (rrugë kryesore+ dytësore) 

Ndërtim i ndriçimit publik në rrugë kryesore me 

1,100 ml dhe rrugë dytësore me 1,100 ml  

Zgjerimi i rehabilitimi akeseve të tjera kryesore 

të qytetit me ndriçues LED. Ndërtim i ndriçimit 

publik në 700 ml rrugë dytësore po me ndriçues 

LED me reduktim kostoje

Zgjerimi i rehabilitimi akeseve të tjera kryesore 

të qytetit me ndriçues LED. Ndërtim i ndriçimit 

publik në 500 ml rrugë dytësore po me ndriçues 

LED me reduktim kostoje

5. Ofrimi i shërbimit të ndriçimit në Njësitë 

Administrative të Bashkisë.

Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit ne 

7  Nj.A dhe ndërtimi i 18 linjave të reja në zonat 

e populluara të Nj.A-ve.

Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 

7  Nj.A dhe ndërtimi i linjave të reja me prioritet 

zonat e populluara në 3,000 ml. Studimi për 

burime alternative për Nj.Administrative malore.

Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 

7  Nj.A dhe ndërtimi i linjave të reja me prioritet 

zonat e populluara në 3,000 ml. Studimi për 

burime alternative për Nj.Administrative malore.

Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 

7  Nj.A dhe ndërtimi i linjave të reja me prioritet 

zonat e populluara në 2,500 ml. Studimi për 

burime alternative për Nj.Administrative malore.

 

P4.F9.O1.A1:Shpenz

ime për pagat, 

sigurime shoqërore 

dhe shpenzime 

operative për 

              20,635                 32,077                 33,739                 34,413                            860                            400                      180                      180                      180                      180                      400                 20,815                 33,517                 33,919                      34,993   

 P4.F9.O1.A2. 

Hartimi i planeve 

t+AL44ë veprimit per 

sherbimet publike

540                         -                    540                  -                    -                         

              20,635                 32,077                 33,739                 34,413                 257,916                     304,773                 316,490                     318,467                        -                          -                          -                          -                     5,180                 15,180                 15,180                 15,180                 48,355                 22,015                 24,257                 31,626               332,086               374,045               389,666                    399,686   

 Bashkia Shkoder6260

P4.F9.O1: Përmbushja e nevojës për 

kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, 

pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për 

objektet dhe hapësirat publike. 

Shërbime publike te ofruara ne te gjithe territorin 

e Shkodres

Ofrimi i shërbimeve të rojës, pastrimit të 

objekteve, mirëmbajtjes së objekteve dhe të 

tjera sipas nevojës në Njësi Administrative.

PROGRAMI
2019

 P4. F4. O1. A1 . 

Menaxhimi i sistemit 

të ujërave të zeza

2019
 Institucioni

2018

Parqet, lulishtet dhe hapësirat të 

gjelbra publike;

P4. F4. O1. Permiresimi I sistemit te 

kanalizimit te ujrave te zeza ne te gjithe 

zonat urbane te Nj.A te bashkise

Prodhimin, trajtimin, transmetimin 

dhe furnizimin me ujë të pijshëm; 

P4.F3.O1: Furnizimi me ujë të pijshëm i 

qytetit dhe njësive administrative të 

Bashkisë Shkodër

P4.F2.O1.:Përmirësimi i cilësisë së 

mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, 

zgjerimi i sipërfaqeve të gjelberta dhe 

gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.

Ofrimi i shërbimeve të rojës, pastrimit të 

objekteve, mirëmbajtjes së objekteve dhe të 

tjera sipas nevojës në Njësi Administrative.

Ofrimi i shërbimeve të rojës, pastrimit të 

objekteve, mirëmbajtjes së objekteve dhe të 

tjera sipas nevojës në Njësi Administrative.

Ofrimi i shërbimeve të rojës, pastrimit të 

objekteve, mirëmbajtjes së objekteve dhe të 

tjera sipas nevojës në Njësi Administrative.

Shërbime publike vendore 

 P4.F2.O1.A0-A3 

Shërbimi i 

Mirëmbajtjes së 

sipërfaqeve të 

gjelbërta

 Situata e vlerësuar/e pritshme në fund të 

vitit 2017

I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore 

për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe 

mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efiçencës dhe 

efektivitetit të  sherbimeve publike, 

nëpërmjet përmirësimit  të  vazhdueshëm të 

teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së 

shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje 

me ofrimin e shërbimeve publike, duke 

siguruar pjesëmarrjen e publikut në proçesin 

e planifikimit dhe të monitorimit për ta 

orientuar atë sipas nevojave të tyre .

Përgatitja e proçedurave të prokurimit të ri për 

shërbimin e pastrimit për gjithë Bashkinë dhe 

realizimi i saj në janar  për kontratë 5 vjeçare me 

vlerë 182,650  mijë lekë. Nga gjendja ekzistuese 

e 2017 shtohen: Gjelbërim rrugor 

Nj.Administrative copë 500, në rrugët e qendrës 

së njësive. Gjelbërim rrugor në proçes për 

rrugën Ura Bunës - Doganë Muriqan copë 350. 

Riorganizim i siperfaqeve te gjelberta ne 

perputhje me traditen dhe historine e qytetit. 

Rritja e sherbimit mirembajtje me objektet 

historike - kulturore.

 Nr. Programi  Programe 

P4

Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e 

ujërave të ndotura;

P4.F2.

P4.F3.

 Politikat Vendore  Funksione

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i 

mbetjeve urbane;

2018
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 Nr. I 

Funksionev

e

P4.F4.

P4.F1.

P4.F6.

Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelberta në 

element:   -Lulishte                                                           

Drurë dekorativ                                     

Sipërfaqe ujore  Stola                    

P4.F9

P4.F8.

2020

 Totali

 PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2018-2020

2017 2018 2019 2020

P4.F1.O1:Përmiresimi i cilësisë së shërbimit, 

menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar 

ndarjen në burim të atyre të riciklueshme 

nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe  edukimit 

mjedisor  që bën të mundur përmiresimin e 

situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë 

së mbetjeve që depozitohet në landfill.

 Treguesi/Indikatori
2020

 Investime 

2017

 P4.F3.O1:A1: 

Furnizimi me ujë i 

qytetit dhe Njësive 

Aadministrative

Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelberta : Nj. 

Administrative Shkodër : sipërfaqe gjithsejt 

72600 m2, drurë dekorative 5118,  mbjedhje të 

drurësh të rinj 174 copë, mirëmbajtje stolash 

319 copë, sipërfaqe ujore 650 m2. Nj. 

Administrative Velipojë sipërfaqe gjithsejt 24.924 

m2, drurrë dekorativ 250,  stola 69,  sip. ujore 

491 m2. Zgjerim sipërfaqe të gjelbërt : Lulishta  

Vatra m2 15.500, lulishta zona Industriale m2 

2.780.  Gjelberim rrugor, rruga ston Golem 

_Postrib  cop 1200 .

Rritje e sipërfaqeve të gjelbërta në qytet dhe 

Njësi Administrative.

Rritje e sipërfaqeve të gjelbërta në qytet dhe 

Njësi Administrative.

201820182020 2017 20192017 20202019 20202018 2019

Ndriçimi i mjediseve publike
P4.F8.O1:Përmirësimi i menaxhimit të 

shërbimit të ndriçimit

 P4.F8.O1.A1: 

Sherbimi i Sistemit të 

Ndriçimit Publik të 

Qytetit dhe  Njësive 

Administrative 

2017
 Situata e synuar 2018  Aktivitete/Projekte 

 P4.F1.O1.A1-A8. 

Shërbimi i pastrimit 

 Paga dhe sigurime shoqerore

 Objektivat Specifik  Situata e synuar 2019

 BASHKIA SHKODER

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

 Transferime  SubvencioneShpenzime operative 

Ndërtimin, rehabilitimin dhe 

mirëmbajtjen e varrezave publike si 

dhe garantimi i shërbimit  të 

varrimit;

P4.F6.O1: Shërbim cilësor me standarteve 

dhe sipas normativave të rregullores së 

Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit 

të Varrezave për vazhdimësinë e  këtij 

shërbimi .

 P4.F6.O1.A1-A3: 

Mirëmbajtje e 

varrezave publike 

dhe varrezave të 

dëshmorëve.

 Situata e synuar 2020
2017


