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

P8.F1.O1.Zbatimi i masave të propozuara të 

VSM-ve,PPV Bashkia Shkodër, si dhe VNM-ve 

për projektet e propozuara  

Numri i Masave te VSM per PPV 

Numri i VNM per projektet e 

aprovuara

 . Janë shqyrtuar 10 raporte të VNM për 

të cilat është dhënë opinon. 9 për 

investime private dhe 1 investim publik.                        

Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit 

te Përgjithshëm Vendor, Bashkia 

Shkodër.  

Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit 

te Përgjithshëm Vendor, Bashkia 

Shkodër.  

Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit 

te Përgjithshëm Vendor, Bashkia 

Shkodër.  

P8.F1.O1.A1. Zbatimi i objektivave 

mjedisore të Planit te Përgjithshëm Vendor, 

Bashkia Shkodër.  

4260  Bashkia -                -                -                -                

P8.F1.O2. Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet hartimit 

të planit të veprimit të zhurmave    

Krijimi i Databases per Zurmat ne 

Mjedis                                              

krijimi i hartave ,                          

percaktimi i zonave te qeta, 

percaktimi i zonave me zhurma

Është realizuar Harta me hotspotet e 

zhurmave (leje tip c) në qytetin e 

Shkodrës dhe NJA Velipoje Plazh. Kjo 

hartë përdoret në cdo rast të verifikimit 

mbi hotspotet e zhurmave si edhe lejet e 

dhëna për aktivitetet e subjekteve të cilët 

gjenerojnë zhurma në qytet.harta është 

në formatin GIS dhe përmban të dhëna 

mbi koordinatat si edhe aktivitetet e 

subjekteve. Kjo hartë gjendet në faqen 

zyrtare të Bashkisë Shkodër. 

Krijimi i Hartes se zhurmave si edhe 

shpalljen e zonave te qeta. Qyteti 

Shkoder/ NJA velipoje

Hartimi i Planit te veprimit mbi zhurmat ne  

Bashkisë Shkodër

Azhornimi/zbatimi i Planit te veprimit te 

zhurmave.

P8.F1.O2.A1. Krijimi i Hartes se zhurmave 

si edhe shpalljen e zonave te qeta. Qyteti 

Shkoder/ NJA velipoje

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

 P8.F1.O3.Promovimi i i energjisë zero në 

objektet publike.

materiale studimore promovuese ne  

kuader te energjise zero.( aktivitete)

Eshte realizuar 1 studim " Fisibiliteti për 

përmirësimin e performancës energjetike 

në ndricimin rrugor " rr Ing. Gjovalin 

Gjadri"  

Material  studimore të implementimit të 

eficensës energjitike ne objekt publik( 

aktivitet)

Material  studimore të implementimit të 

eficensës energjitike ne një banesë 

kolektive

Material  studimore të implementimit të 

eficensës energjitike ne një banesë zone 

malore.

P8.F1.O3.A1. Auditim Energjetik dhe 

simulim i sistemteve eficente të energjisë në 

objektet publike , prone e Bashkise Shkoder.                  

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

P8.F2.O1.Forcimi i pjesemarrjes publike ne 

takimet per Vleresimet e Ndikimit ne Mjedis dhe 

aktivitetet ne mbrojtje te tij.   

Takime me publikun ne kuader te 

aktiviteteve ne mbrojtje te mjedisit dhe 

vleresimit mjedisor.

Janë realizuar5 takime.                   

1.Takim ne Zonen Industriale Shkoder 

per VNM te investimit per Prodhimin e 

Peletit.                                                           

2.Takim në NJA Guri i Zi për VNM për 

HEC Shtodër.                                  

3.Takim në NJA Guri i Zi për VNM të 

prodhim Guri në Gajtan.                         

4.Takim në Lagjen " Tom Kola" për 

vleresimin e zhurmes ne mjedis per nje 

biznes qe ushtron aktivitetin ne kete 

zone.                                                     5 

Në kuadër të dëgjesave publike në NJA 

Guri i Zi është realizuar dëgjesë publike 

për “ Dhënie me qera sipërfaqe pyjore 

proneë e bashkisë” kjo në kuadër të 

zhvillimit ekonomik të zonës.                                 

Realizimi i 4 takimeve Realizimi i 4 takimeve Realizimi i 4 takimeve P8.F2.O1.A1. Realizimi i 4 takimeve 4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

   P8.F2.O2.Bashkëpunimi me institucionet e 

arsimit parauniversitar mbi promovimin e  

zhvillimit e qëndrueshëm të mjedisit në Bashkinë 

Shkodër. 

Takime me arsimin parauniversitar 

per promovimin e zhvillimit te 

qendrueshem mjedisor.

Janë realizuar 4 takime.                   

1.Është realizuar takim sensibilizues në 

Shkollën jopublike “ Pjetër Mëshkalla” me 

nxënës të kësaj shkolle  mbi cështjet 

mjedisore në kuadër të ditës së tokës dt 

22 prill.

Realizimi i 5 takimeve Realizimi i 4 takimeve Realizimi i 4 takimeve

P8.F2.O2.A1. Takim secibilizues për 22 prill 

"Ditën e Tokës"         05 Qershor - Dita 

botërore e mjedisit           22 Shtator - Dita e 

lëvizjes pa makina/ Qytet i paster                                              

11 Dhjetor - Dita ndërkombëtare e maleve - 

Pyllëzimi 

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

Indentifikimi i subjekteve ndotëse dhe 

shfrytëzuesve të burimeve ujore në 

njësitë administrative Shkodër, Rrethina 

dhe Velipojë

Indentifikimi i subjekteve ndotëse dhe 

shrytëzuese të burimeve ujore në njësitë 

administrative Gur i Zi, Ana e Malit dhe 

Berdicë

Indentifikimi i subjekteve ndotëse dhe 

shrytëzuese të burimeve ujore në njësitë 

administrative Pult, Shosh dhe Shalë

Indentifikimi i subjekteve ndotëse dhe 

shrytëzuese të burimeve ujore në njësitë 

administrative Dajç dhe Postribë

P8.F3.O1.A1. Mbledhja dhe azhornimi I 

informacionit per subjektet ndotese dhe 

shrytëzuese të burimeve ujore të pëllgut 

ujëmbledhës, Bashkia Shkodër

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

Perpunimi I të dhënave dhe përditësimi I 

kadastrës ujore

Perpunimi I të dhënave dhe përditësimi I 

kadastrës ujore

Perpunimi I të dhënave dhe përditësimi I 

kadastrës ujore

Perpunimi I të dhënave dhe përditësimi I 

kadastrës ujore

P8.F3.O1.A2. Organizimi dhe hartimi I draftit 

perfundimtar të databases së përdoruesve 

së burimeve ujore ne Bashkinë Shkodër.

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

Realizimi i mbrojtjes se siperfaqeve 

pyjore/kullosore

Realizimi i mbrojtjes se siperfaqeve 

pyjore/kullosore

Realizimi i mbrojtjes se siperfaqeve 

pyjore/kullosore

P8.F4.O1.A1.Mbrojtja e siperfaqeve pyjore 

/kullosore/sherbimi pyjor
4260

 DREJTORIA E 

SHERBIMEVE 

BUJQESORE DHE 

PYJORE

           1,472              1,461              1,491              1,520              1,583                  413              1,674              1,680              1,202              3,055              3,076              3,165              3,200   

 P8.F4
Realizimi i mbrojtjes se siperfaqeve 

pyjore/kullosore

Realizimi i mbrojtjes se siperfaqeve 

pyjore/kullosore

Realizimi i mbrojtjes se siperfaqeve 

pyjore/kullosore

P8.F4.O1.A2 Administrimi i sherbimit te 

pyjeve dhe kullotave ne Bashkine Shkoder
4260

 DREJTORIA E 

SHERBIMEVE 

BUJQESORE DHE 

PYJORE

           3,828              8,782              8,782              9,406                  419                  427                  435                  444              4,247              9,209              9,217              9,850   

4260                   -                       -                       -                       -     

Mbledhje e informacionit / pergatitje 

materialesh per realizimin e 

rishikimit/hatimit te Planit te menaxhimit 

per NJA  Postribe.   ( Gjithesej 8500 ha )-

20% e totalit

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

Mbledhje e informacionit / pergatitje 

materialesh per realizimin e 

rishikimit/hatimit te Planit te menaxhimit 

per NJA  Shosh, Pult   ( Gjithesej 21000 

ha )-47% e totalit

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

Mbledhje e informacionit / pergatitje 

materialesh per realizimin e 

rishikimit/hatimit te Planit te menaxhimit 

per NJA  Shala dhe Guri i Zi  ( Gjithesej 

13903 ha )-31% e totalit

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

Regjistrimi dhe inventarizimi i pyjeve dhe 

kullotave -Shale/Postrribe                           

-Janë realizuar hartat për EP Rosek 

Drisht , NJA Postribe  dhe janë derguar 

318 prona për regjistrim pranë ZVRPP 

Shkodër .Gjithesej  6868 ha                                                  

Janë realizuar hartat e NJA Shale 

gjithesej 462 prona me nje siperfaqe 

1056 ha. Realizuar në TOTAL 16.924ha 

( 38% e totalit). 

Përgatitje e materialeve për Regjistrimi 

dhe inventarizimi i pyjeve dhe kullotave -

Pult 

Përgatitje e materialeve për Regjistrimi 

dhe inventarizimi i pyjeve dhe kullotave -

NJ A Guri i Zi ,Rrethina Berdice

Përgatitje e materialeve për Regjistrim 

dhe inventarizim i pyjeve dhe kullotave-

NjA Shosh  

P8F4O2A2: Përgatitje e materialeve per 

Realizimin e  regjistrimit dhe inventarizimit te 

Pyjeve dhe kullotave bashkiake.

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

Realizimi i projektit per Rehabilitimi 

mjedisor/social i guroreve ne malin e 

taraboshit 

Realizimi i projektit per Rehabilitimi 

mjedisor/social i guroreve ne malin e 

taraboshit -vazhdim

Ne bashkepunim me pronaret e 

gurorereve te vazhdoje  rehabilitimi 

mjedisor.

P8.F4.O3.A1.Hartim i projektit " Rikualifikimi 

mjedisor/social i guroreve ne malin e 

Traboshit. 

4260  Bashkia                   -                       -                       -                       -     

4260            3,000              3,000                     -                       -                       -     

Ndertim prita ne perrenj, Kaprre,  Perroi i 

Shehu i Bardhe" etj ( Shale). ( 550m3)
4260            3,060                     -                3,060                     -                       -     

Ndertim prita ne perrenj, Sallaman, Likaj, 

etj  ( Shosh Pult).
4260            3,225                     -                       -                3,225                     -     

Ndertim prita ne perrenj, Vilz -Ndermolla
4260            3,557                     -                       -                       -                3,557   

4260                   -                       -                       -                       -     

 Hartim projekte teknike per Pyllezim  ne 

siperfaqet pyjore ne Rrethina dhe Guri i 

ZI, Postrribe. ( siperfaqet e djegura)

4260                   -                       -                       -                       -     

Projektim /Investim per Pyllezim ne 

siperfaqet pyjore Pult Shale Shosh
4260                   -                       -                       -                       -     

Pyllezim ne siperfaqe pyjore Kurora e 

qytetit  dhe kodrat Bardhaj 
4260                   -                       -                       -                       -     

4260            1,000              1,000                     -                       -                       -     

Pastrimi/permiresimi I parcelave pyjore 

ne Shale, Shosh (10 ha)
4260            1,020                     -                1,020                     -                       -     

Pastrimi/permiresimi I parcelave pyjore 

ne Guri i zi, Berdice
4260            1,040              1,061                     -                       -                1,040              1,061   

Pastrimi/permiresimi i parcelave pyjore . 

Brucaj-Sume
4260                   -                       -                       -                       -     

4260                200                  200                     -                       -                       -     

Sinjalistike pyjore ne Shale, Postribe 4260                204                     -                    204                     -                       -     

Sinjalistike pyjore ne Berdice,  Guri i Zi
4260                208                  212                     -                       -                    208                  212   

Sinjalistike pyjore per  Zonat 

kullosore/pyjore  promocionale 
4260                   -                       -                       -                       -     

4260                500                  500                     -                       -                       -     

Luftimi i semundjeve dhe demtuesve ne 

pyje/kullota  ne  ne Shale, Postribe, 

4260                510                     -                    510                     -                       -     

Luftimi i semundjeve dhe demtuesve ne 

pyje/kullota  ne  ne Berdice, Guri i Zi

4260            1,000              1,000                     -                       -                1,000              1,000   

Luftimi i semundjeve dhe demtuesve ne 

pyje/kullota  ne  Ekonomine pyjore 

Lodertune

4260                   -                       -                       -                       -     

4260  Bashkia            1,000              1,000                     -                       -                       -     

Zbatimi i projektit per ndertimin e leres se 

ujit kullota -Guri i Zi  (2 cope)
4260  Bashkia            1,020                     -                1,020                     -                       -     

Zbatimi i projektit per ndertimin e leres se 

ujit kullota -Shosh ( 2 cope
4260  Bashkia            1,075                     -                       -                1,075                     -     

Zbatimi i projektit per ndertimin e leres se 

ujit kullota -Shale ( 2 cope)
4260  Bashkia            1,186                     -                       -                       -                1,186   

TOTALI            5,300            10,243            10,273            10,926              3,702              2,574              4,357              4,397                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                4,000              5,282              4,300              4,743            13,002            18,099            18,930            20,066   

PROGRAMI

 Totali 

20192020 2017 2019 20202018 201820202019

 PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2018-2020

2018 2019 20172020 202020172019 2018

 Investime  

Politikat Vendore Nr. Programi 

 Nr. I 

Funksione

ve

Programe 2017 2018 Institucioni
Situata e vleresuar /e pritshme ne 

fund te vitit 2017
20202018 2019

 Bashkia

Harta e azhornuar sipas kadastres ujore Harta e azhornuar sipas kadastres ujore Harta e azhornuar sipas kadastres ujore
P8.F3.O1.A3. Ndërtimi I hartës së 

kadastrës ujore

2017Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 Aktivitete/Projekte 

P8.F4.O3.A7. Zbatimi i projektit per 

ndertimin e leres se ujit kullota ne NJA 

P8.F4.O3.Rehabilitimi dhe pyllezimi  i siperfaqeve 

pyjore/kullosore ,te degraduara, djegura   si edhe 

mbrojtja e tokes nga erozioni ( 

Projektim/Investim).

Investime per menaxhim te fondit 

kullosor (5300 ha).

P8.F4.O3.A3 Hartim projekte teknike per 

Pyllezim  ne siperfaqet pyjore ne Rrethina 

dhe Guri i ZI, Postrribe. ( siperfaqet e 

djegura)

P8.F4.O2.A1 .Mbledhje e informacionit / 

pergatitje materialesh per realizimin e 

rishikimit/hatimit te Planit te menaxhimit për 

NJA  Postribe.   ( Gjithesej 8500 ha)                           

Ndertim lere uji per bageti me kapacitet 

203m3 ne zonen kullosorete NJA 

Postribe  ( sherben per rreth 145 ha)

P8.F4.O3.A2. Ndertim prita malore ne NJA 

Shale . 

1.Projektim/Investim, Rehabilitimi nga 

demtimi I siperfaqeve pyjore .  Gurore 

me siperfaqe rreth 10ha ( tarabosh).                                               

2.Projektim/Investim pyllezim i 

siperfaqeve pyjore.(550ha)                             

3.  Projektim/Investim Mbrojtje e tokes 

nga erozioni .( 3500m3)                                  

4. Projektim/Investim pastrim 

/permiresim parcela pyjore. (1500)                   

5.Projektim/investim luftim i 

semundjeve ne pyje  (2060)                                            

 Bashkia

 DREJTORIA E 

SHERBIMEVE 

BUJQESORE DHE 

PYJORE

 DREJTORIA E 

SHERBIMEVE 

BUJQESORE DHE 

PYJORE

 DREJTORIA E 

SHERBIMEVE 

BUJQESORE DHE 

PYJORE

 P8.F4.O3.A5 .Sinjalistike pyjore ne zonat 

pyjore te NJA  .

 P8.F4.O3.A6..Luftimi i semundjeve dhe 

demtuesve ne pyje/kullota  ne NJA.

 P8.F4.O3.A4 Pastrimi/permiresimi I 

parcelave pyjore NJA Shale, Shosh 

1.Realizuar projekti per Rehabilitimi mjedisor/social i gurores ne malin e taraboshit ( 1.5 ha) ose 60% e totalit.           2-.Realizuar Projektim per Pyllezim siperfaqe pyjore ne Tarabosh me nje siperfaqe 97.3 ha.                                     -. Realizuar projekt per Pyllezim Kobrat Renc me nje siperfaqe 65 ha.                   3.Realizuar Projektim /Ndertim Prita Malore ne Perroi i Grykave me nje volum 550m3 e cila mbron nje siperfaqe pyjore mbi 250 ha.                      4. Realizuar Projektim/Investim pastrim i parcelave pyjore ne  NjA Postribe, Pult  gjithesej 10 ha .                                          5.Realizuar projektim/Invetim pwr luftim te semundjeve e demtuesve ne pyje Pult, Brucaj ( 25Ha)

 Administrimin e pyjeve dhe kullotave 

vendore si dhe menaxhimin e 

institucioneve në shërbim të këtij funksioni, 

sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

P8F4O1:Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e 

qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të 

fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit 

administrativ të bashkisë. 

Ruajtja e fondit  pyjor/kullosor  

vendor, kontrollin dhe marrjen në 

dorëzim të punimeve të kryera në 

pyje e kullota, mirëmbajtjen dhe 

funksionimin e infra-strukturës në 

fondin pyjor bashkiak; 

Funksione

Mbrojtjen dhe permiresimin e mjedisit ujor, 

te ujerave siperfaqesore, lumenjve dhe 

liqenit, ujrave netokesore etj. nepermjet 

shfrytezimit racional te burimeve ujore, 

shperndarjen e drejte te tyre sipas 

qellimeve te perdorimit si edhe mbrojtjen e 

tyre nga ndotja

Zbatimin e dispozitave ligjore  nepermjet 

strategjive, programeve dhe projekteve te 

cilat synojne permiresimin e vazhdueshme 

te mjedisit dhe te perbersve te tij.  

Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet 

promovimit te politikave edukuese  per 

ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.

P8.F4.O2. Hartimi / Rishikimi i Planeve te 

mbareshtimit per  te gjithe siperfaqen  e fondit 

pyjor dhe kullosor  

1.Ekzistojne 3 Plane Mbareshtimi te 

pyjeve/kullotave per NJA Shale, 

Shosh dhe Guri i Zi te cilat kerkojne 

Rishikim.  (21.816 ha)                                        

2.Per NJA Pult , Postribe, Rrethina , 

Berdice  nuk ka Plan te Menaxhimit te 

Pyjeve. (21.990 ha)                                                                                                

Harta e azhornuar sipas kadastres ujore
Harta e  subjekteve ndotes dhe 

shrytëzues direkt të burimeve ujore 

në Bashkinë Shkodër

P8.F3.O1.Ndërtimi i kadastrës ujore në Bashkinë 

Shkodër

Database  i subjekteve ndotes dhe 

shrytëzuesve direkt të burimeve ujore 

në Bashkinë Shkodër

I.Krijohet Struktura ( Detyre funksionale)                                             

1. Vrojtuese per  Realizimi i mbrojtjes se 

siperfaqeve pyjore/kullosore nga zjarri.  -

Gjithesej 10 vrojtues                                                             

2. Krijohet struktura e vullnetareve per 

m,brojtjen nga zjarri.                                          

II. Krijohet Struktura ( Detyre funksionale)                                                

1.Per Administrimin e fondit pyjor 

 Janë realizuar hartat e rishikuara të 

kufijve të ekonomivepyjore/kullosore 

është realizuar databaza në format exel 

po me të dhënat e plota për sejcilën 

ngastër dhe nëngastër si edhe është 

plotësuar materiali hartografik në format 

dëg.                               Gjithësej  16.924 

ha ( 38% e totali) Gjithesej 43.806 ha prej 

te cilave         30.993 ha pyje                           

5377 ha kullota                     

Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe 

përmirësimin e tij, parandalimin dhe 

pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e 

shëndetit të qytetareve.  Bashkëpunim 

me të gjitha institucionet rajonale për 

ruajtjen e  biodiversitetit dhe përmirësimi 

i statusit të ruajtjes për llojet dhe 

habitatet që janë pjesë e mbrojtur me 

ligje dhe konventa të veçanta. 

Shfrytëzimi racional i burimeve ujore, 

shpërndarjen e drejtë të tyre sipas 

qëllimeve të përdorimit, si edhe 

mbrojtjen e tyre nga ndotja.

P8.
Mjedisi dhe mbrojtja 

e Pyjeve e kullotave.

 P8.F1.

P8.F2.

 P8.F3

 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"

Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori Situata e synuar 2020 2017


