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

P7.F1.O1.A1 - Menaxhimi dhe funksionimi i 

D.SH.B.P
4240

Drejtoria e sherbimeve 

bujqesore dhe pyjore
10,928        11,736        11,777        12,505        1,765           1,765           1,765           1,890           50                12,743        13,501        13,542        14,395        

P7.F1.O1.A2-Permiresimi dhe fuqizimi I 

parkut te mjeteve te D.Sh.B.P 
4240 Bashkia Shkodër          11,000                     -                       -              11,000                     -     

P7.F1.O1.A3-Nxitja e krijimit te Shoqatave te 

perdoruesve te ujit ne çdo Nj.A dhe trainimi i 

tyre

4240 Bashkia                   -                    300                  306                  312                  318                     -                    300                  306                  312                  318   

P7.F1.O1.A4-Studimi i skemave   te ujitjes 

dhe kullimit ne  5 Nj.A. 
4240 Bashkia                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -     

 Nr. km kanale ujitës të mirëmbajtur dhe të 

përmirësuar;

15. km kanale ujitës të mirëmbajtur dhe të 

përmirësuar;

18. km kanale ujitës të mirëmbajtur dhe të 

përmirësuar;

20 km kanale ujitës të mirëmbajtur dhe të 

përmirësuar;

25. km kanale ujitës të mirëmbajtur dhe të 

përmirësuar;

P7.F1.O1.A5-Pastrim kanalesh  kulluese dhe 

ujitese ne Nj.A.
4240

Drejtoria e sherbimeve 

bujqesore dhe pyjore
                  -                6,229            12,229            12,229            12,671                     -                6,229            12,229            12,229            12,671   

Nr. km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të 

përmirësuar;

55.9 km kanale kullues të mirëmbajtur dhe 

të përmirësuar;

139.7. km kanale kullues të mirëmbajtur dhe 

të përmirësuar;

175 km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të 

përmirësuar;

183 km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të 

përmirësuar;(kryesisht KKIII)
P7.F1.O1.A6- Mirembajtje e skemes ujitese 4240

Drejtoria e sherbimeve 

bujqesore dhe pyjore
                  -                7,016              7,346              7,328              7,898                     -                7,016              7,346              7,328              7,898   

Nr. Ha tokë në total në situatë të 

përmirësuar përsa i përket ujitjes; ( NJA 

Guri I Zi)                                     Nr. Km,480 

Ha tokë në total në situatë të përmirësuar 

përsa i përket kullimit (nr. HA tokë për çdo 

NJA)     ; Kosto mesatare mirëmbajtje KKII , 

lekë/ml , KKIII lekë/ml. Kosto mesatare 

gërmimi lekë/m3 , kosto mesatare e 

sipërfaqes së kulluar Lekë/Ha.

500 Ha tokë në total në situatë të 

përmirësuar përsa i përket ujitjes;500 HA 

tokë në NJA Guri i Zi -Postribe);2251 Ha 

tokë në total në situatë të përmirësuar 

përsa i përket kullimit ;(383 HA tokë në NJA 

Guri I Zi; 519 HA tokë në NJA Dajç; 273 

HA tokë në NJA Bërdicë; 122 HA tokë në 

NJA Rrethina; 360 HA tokë në NJA 

Velipoje,,557 HA NJA Ana Malit);  KKII 

kosto mesatare :363.5 lekë/ml , KKIII kosto 

mesatare 171.5 lekë/ml , kosto mesatare 

gërmimi 185.1 lekë/m3, kosto mesatare 

sipërfaqe e kulluar 6550 lekë/Ha 

680Ha tokë në total në situatë të 

përmirësuar përsa i përket 

ujitjes;,Postribe,Rrethinat,Bërdice); 4282 

Ha tokë në total në situatë të përmirësuar 

përsa i përket kullimit ;(838 Ha tokë në NJA 

Guri I Zi;555 Ha tokë në NJA Dajç; 548 Ha 

tokë në NJA Bërdicë; 280 Ha tokë në NJA 

Rrethina; 1087 Ha tokë në NJA Velipojë, 

838 Ha në NJA Ana e malit , 140 Ha NJ.A. 

Postribë); kosto mesatare 216 lekë/ml , 

kosto mesatare gërmimi 186 lekë/m3, 

kosto mesatare sipërfaqe e kulluar 5709 

lekë/Ha

750Ha tokë në total në situatë të 

përmirësuar përsa i përket ujitjes;(  NJA  

Berdice ,Dajc,Postribe,Guri i Zi,);4420 Ha 

tokë në total në situatë të përmirësuar 

përsa i përket kullimit ;(725 Ha tokë në NJA 

Guri I Zi; 750 Ha tokë në NJA Dajç; 655 Ha 

tokë në NJA Bërdicë; 320 Ha tokë në NJA 

Rrethina; 775 Ha tokë në NJA  Ana e malit 

1050 Ha tokë në NJA Velipojë, 145 Ha 

NJA Postribë )   kosto mesatare 236 

lekë/ml , kosto mesatare gërmimi 194 

lekë/m3, kosto mesatare sipërfaqe e 

kulluar 5680 lekë/Ha

950 Ha tokë në total në situatë të 

përmirësuar përsa i përket ujitjes;( NJA  

Berdice ,Dajc,Postribe,Guri i Zi); 4530 Ha 

tokë në total në situatë të përmirësuar 

përsa i përket kullimit ;(770 Ha tokë në NJA 

Guri I Zi; 830 Ha tokë në NJA Dajç; 765 Ha 

tokë në NJA Bërdicë; 465 Ha tokë në NJA 

Rrethina; 480 Ha tokë në NJA  Ana e malit 

1100 Ha tokë në NJA Velipojë 120 Ha NJA 

Postribë;)  kosto mesatare 165 lekë/ml , 

kosto mesatare gërmimi 174 lekë/m3, 

kosto mesatare sipërfaqe e kulluar 5676 

lekë/Ha

P7.F1.O1.A7- Zbatimi i projekteve teknike 

prioritare per  sistemin e ujitjes ,kullimit dhe 

mbrojtjes nga erozioni

4240 Bashkia                   -                1,360                     -                4,040              5,400                     -                       -                       -     

Regjistri kadastral per te gjithe territorin e 

bashkise ,manual dhe elektronik

Nje regjistër me te dhena te plota 

kadastrale.
Regjistër kadastral i përditësuar Regjistër kadastral i përditësuar Regjistër kadastral i përditësuar

 P7.F2.O1.A1-Krijimi i kadastres bujqesore 

dhe arshives se saj dhe futja ne sistem e 

zonave te parilevuara

4240 Bashkia                   -                    900                  902                  904                  962                     -                    900                  902                  904                  962   

Rregjistri i pronave bujqesore ne gjithe 

territorin sipas zerave kadastral

Nje regjistër me te dhena te plota te 

pronave bujqesore
Perditesim i regjistrit te pronave bujqesore Perditesim i regjistrit te pronave bujqesore Perditesim i regjistrit te pronave bujqesore

P7.F2.O1.A2-Database i dedikuar per te 

dhena te kadastres rurale. 
4240 Bashkia                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -     

Nr.i Nj A dhe fshatrave qe do te 

perfundojne plotesimin me AMTP  dhe 

plotesimin e procedurave sipas VKM nr 

171.

Për të gjitha njësitë ka përfunduar plotesimi 

me AMTP; Në dy fshatra ne Nj.A. Dajc ka 

përfunduar plotesimi me AMTP; Në Velipojë 

ka përfunduar plotesimi me AMTP; 

Plan rilevimeve te parcelave bujqësore. 

210 plan rilevime.

Plan rilevimeve te parcelave bujqësore. 

230 plan rilevime

Plan rilevimeve te parcelave bujqësore. 

250 plan rilevime

P7.F2.O1.A3-Mbeshtetja e regjistrimit te 

pronave me shpenzimet e Bashkise
4240 Bashkia                   -                    500                  510                  520                  530                     -                    500                  510                  520                  530   

P7.F3.O1.A1-Krijimi i informacionit bujqesor 4240 Bashkia                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -     

P7.F3.O1.A2-Sigurimi i mbeshtetjes se 

fermereve per agroindustrine, treg dhe 

marketing 

4240 Bashkia                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -     

P7.F3.O1.A3-Promovimi dhe krijimi i SHBB 

ose grupeve prodhuese e tregtuese 
4240 Bashkia                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -     

P7.F3.O1.A4-Promovim produktesh 

bujqesore dhe blegtorale nepermjet panaireve
4240 Bashkia                   -                    300                     -                    300                     -                       -                       -     

P7.F4

Krijimi dhe administrimi i skemave 

vendore te granteve per zhvillimin 

rural te financuara nga buxheti 

lokal dhe /ose me bashkefinancim 

nga  te trete

P7.F4.O1     Perthithja e granteve  nga programet 

per zhvillimin e bujqesise dhe te zhvillimit rural

Nr. i përfituesve (nr. përfitues individual, nr. 

Sh.B.B), nr. agroperpunes) në programet e 

mbështetjes nga donatorët për promovimin 

dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë 

dhe zhvillimit rural;  

Nr. i përfituesve (nr. përfitues individual, nr. 

Sh.B.B), nr. agroperpunes) nga Programi i 

mbeshtetjes së qeverise shqiptare; Nr. i 

përfituesve (nr. përfitues individual, nr. 

Sh.B.B), nr. agroperpunes) nga programi  

SARED; Nr. i përfituesve (nr. përfitues 

individual, nr. Sh.B.B), nr. agroperpunes) 

nga programi IPARD; Nr. i përfituesve (nr. 

përfitues individual, nr. Sh.B.B), nr. 

agroperpunes) nga programi GIZ, Nr. i 

përfituesve (nr. përfitues individual, nr. 

Sh.B.B), nr. agroperpunes) nga programi i 

permiresimit te ujitjes.

Nr. i përfituesve (nr. përfitues individual, nr. 

Sh.B.B), nr. agroperpunes) nga Programi i 

mbeshtetjes së qeverise shqiptare; Nr. i 

përfituesve (nr. përfitues individual, nr. 

Sh.B.B), nr. agroperpunes) nga programi  

SARED; Nr. i përfituesve (nr. përfitues 

individual, nr. Sh.B.B), nr. agroperpunes) 

nga programi IPARD; Nr. i përfituesve (nr. 

përfitues individual, nr. Sh.B.B), nr. 

agroperpunes) nga programi GIZ, Nr. i 

përfituesve (nr. përfitues individual, nr. 

Sh.B.B), nr. agroperpunes) nga programi i 

permiresimit te ujitjes.

 rritje e Nr. të përfituesve (nr. përfitues 

individual, nr. Sh.B.B), nr. agroperpunes) 

nga Programi i mbeshtetjes së qeverise 

shqiptare; Nr. i përfituesve (nr. përfitues 

individual, nr. Sh.B.B), nr. agroperpunes) 

nga programi  SARED; Nr. i përfituesve (nr. 

përfitues individual, nr. Sh.B.B), nr. 

agroperpunes) nga programi IPARD; Nr. i 

përfituesve (nr. përfitues individual, nr. 

Sh.B.B), nr. agroperpunes) nga programi 

GIZ, Nr. i përfituesve (nr. përfitues 

individual, nr. Sh.B.B), nr. agroperpunes) 

nga programi i permiresimit te ujitjes.

Rritje e Nr. të përfituesve (nr. përfitues 

individual, nr. Sh.B.B), nr. agroperpunes) 

nga Programi i mbeshtetjes së qeverise 

shqiptare; Nr. i përfituesve (nr. përfitues 

individual, nr. Sh.B.B), nr. agroperpunes) 

nga programi  SARED; Nr. i përfituesve (nr. 

përfitues individual, nr. Sh.B.B), nr. 

agroperpunes) nga programi IPARD; Nr. i 

përfituesve (nr. përfitues individual, nr. 

Sh.B.B), nr. agroperpunes) nga programi 

GIZ, Nr. i përfituesve (nr. përfitues 

individual, nr. Sh.B.B), nr. agroperpunes) 

nga programi i permiresimit te ujitjes.

P7.F4.O1.A1-Promovim dhe asistence 

teknike ne hartim projekte, plan biznese per 

perthithje te granteve. 

4240 Bashkia                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -     

         10,928            11,736            11,777            12,505            18,370            23,058            23,058            24,269                     -                       -                       -                       -                      50                     -                       -                       -                4,040                     -              11,000                     -              33,388            34,794            45,835            36,774   

PROGRAMI 2019 2020 2017

P7.F1.O1  Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe 

kullimit 

Fuqizimi i strukturave menaxhuese ne 

funksion te ujitjes dhe kullimit te tokave 

bujqesore

Janë ngritur  6  shoqata te perdoruesve te 

ujit.

Situata e vleresuar/e pritshme ne fund 

te vitit 2017
Situata e synuar 2018Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori

Funksionojnë 6 shoqata dhe do krijohen 

dhe mbështeten  3  shoqata të reja te 

perdoruesve te ujit.

Funksionojnë 9 shoqata dhe do krijohen 

dhe mbështeten  3  shoqata të reja te 

perdoruesve te ujit.

Funksionojnë 9 shoqata dhe do krijohen 

dhe mbështeten  3  shoqata të reja te 

perdoruesve te ujit.

2019Situata e synuar 2020 Aktivitete/Projekte Institucioni

 PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2018-2020

2017 2018

 Totali 

P7.F2.

Administrimi dhe mbrojtja e tokave 

bujqesore  e te kategorive te tjera 

te resurseve 

Krijimin dhe administrimin e 

sistemit vendor të informacionit 

dhe këshillimit bujqësor dhe rural, 

Krijimi i regjistrit bujqesor. Promovimi i 

teknologjive te reja; Permiresim i 

organizimit te njesive bujqesore ne SH.B.B. 

Bashkepunimi i njesive bujqesore  me 

agroperpunues, tregtar inputesh dhe 

produktesh bujqesore.

P7.F3.O1   Krijimi i databazës së informacionit 

bujqesor.  Krijimi i struktures keshillimit bujqesore 

Rregjistrimi i njesive  bujqesore; Krijimi i 

modeleve te reja ne aplikimin e teknologjive 

.

P7.F3.

P7.F2.O1  Krijimi i sistemit te informacionit      per 

administrimin, perdorimin  e tokes  mbeshtetur ne 

teknologji bashkekohore. Plotesimi i 

dokumentacioneve perkatese te pronesive private

20192020 2017 2020

P7.F1.

Nr. I Funksioneve

Perditesimi  i regjistrit bujqesor; Promovimi i 

teknologjive te reja; Permiresim i 

organizimit te njesive bujqesore ne SH.B.B. 

Bashkepunimi i njesive bujqesore  me 

agroperpunues, tregtar inputesh dhe 

produktesh bujqesore.

Perditesimi i mëtejshëm  i regjistrit 

bujqesore; Promovimi i teknologjive te reja; 

Permiresim i organizimit te njesive 

bujqesore ne SH.B.B. Bashkepunimi i 

njesive bujqesore  me agroperpunues, 

tregtar inputesh dhe produktesh bujqesore.

Vazhdimësi e perditesimit  i regjistrit 

bujqesore; Promovimi i teknologjive te reja; 

Permiresim i organizimit te njesive 

bujqesore ne SH.B.B. Bashkepunimi i 

njesive bujqesore  me agroperpunues, 

tregtar inputesh dhe produktesh bujqesore.

Administrimi,shfrytezimi dhe 

mirembajtja e infrastruktures  se 

ujitjes dhe kullimit 

2018 20192018

Mbrojtja e tovave bujqesore nga 

ndertimet kaotike. Saktesimi dhe 

regjistrimi i te drejtave te pronesise 

mbi token bujqesore dhe 

kategorive te tjera ne hapesiren 

rurale. Reabilitimi dhe investimi ne 

infrastrukturen bujqesore. 

Promovimi dhe marketingu i 

produkteve bujqesore duke nxitur 

dhe mbeshtetur kultivimin e 

kulturave dhe specieve 

tradicionale per cdo zone. 

Nderthurja e investimeve ne 

sektorin bujqesor me ato te 

karakterit turistik.

P7
Bujqesia dhe 

zhvillimi rural

Politikat Vendore Nr. Programi Programe 2017 2017 2018 2019 202020202019 2017 20202018

 Paga dhe sigurime shoqerore Shpenzime operative  Subvencione  Transferime  

BASHKIA SHKODER

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

 Investime  

Funksione 2018Situata e synuar 2019


