
 BASHKIA SHKODER 

 "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e 
kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një 

komunitet që jeton e zhvillohet, derë ë hapur 
për integrim" 

 Politikat Vendore  Nr. Programi   Programe   Nr. I 
Funksione

 Funksione  Objektivat Specifik Treguesi/Indikatori  Situata e vleresuar/e pritshme ne fund 
te vitit 2016 

 Situata e synuar 2017  Situata e synuar 2018  Situata e synuar 2019  Aktivitete/Projekte   PLANI - VITI 
2017-2019 

 Paga + 
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 Mbledhja, largimi dhe trajtimi i 
mbetjeve urbane; 

Njesite administrative qe mbulohen me 
sherbim 

 Qyteti , Velipoja , Dajçi,  Berdica ,  Ana 
Malit , Guri  I ZI , Rrethinat,  Postriba . 

 Qyteti , Velipoja , Dajçi, Berdica ,  Ana 
Malit , Guri  I ZI , Rrethinat,  Postriba ,  
Shala 

 Qyteti , Velipoja , Dajçi, Berdica ,  Ana 
Malit , Guri  I ZI , Rrethinat,  Postriba ,  
Shala deri me 30 Shtator te 2018, qe  
mbarojne te gjtha kontratat e sherbimeve. 
Tetor e me pas , me tenderin  e ri 
nderkombetar do perfshihen edhe Pult. me 
Shoshi 

 E  gjithe Bashkia Shkoder , me 
sipermarrjen private te siguruar nga tenderi 
nderkombetar I tetorit 2018. 

 P4.F1.O1.A1. Shërbimi i pastrimit  150,886        90,532           60,354     158,755           79,905         78,850          164,584            85,379            79,205      10,079              10,079                      18,070    18,070       16,950             16,950         

                     -                            -      

          160,965                    100,611              60,354                            -                                   -                       -                      176,825                    97,975                 78,850                       -                         -                        -                    181,534                           102,329                  79,205                         -                            -                              -      

Numri I familjeve, numri I banorëve, numri I 
bizneseve  dhe institucioneve publike qe 
mbulohen me sherbim

 Numri I familjeve perfituese te sherbimit te 
Pastrimit  ne te gjithe bashkine eshte  
30130.Ndersa numri I bisnezeve dhe 
institucioneve  perfitues te sherbimit  
eshte3718 

 Numri I familjeve perfituese te sherbimit te 
Pastrimit  ne te gjithe bashkine eshte  
30850.Ndersa numri I bisnezeve dhe 
institucioneve  perfitues te sherbimit  
eshte3820 

 Numri I familjeve perfituese te sherbimit te 
Pastrimit  ne te gjithe bashkine eshte  
32280.Ndersa numri I bisnezeve dhe 
institucioneve  perfitues te sherbimit  
eshte3880 

 Numri I familjeve perfituese te sherbimit te 
Pastrimit  ne te gjithe bashkine eshte  
32300.Ndersa numri I bisnezeve dhe 
institucioneve  perfitues te sherbimit  
eshte3900 

                                -                            -                           -                            -                              -      

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit 
te mbetjeve urbane qytet 

 Sherbimi I  Pastrimit  ne  90 %  te  territorit  
kryhet  nje here ne  dite , ndersa ne akset 
kryesore  qe  perben  10 %  te  territorrit  
sherbimi  kryhet dy here ne dite 

 Grumbullimi dhe transporti I mbetjeve ne 
80% të territorit kryhet një herë në ditë. 
Ndërsa në qendër dhe zona tregtare dy 
herë në ditë. 

 Grumbullimi dhe transporti I mbetjeve ne 
80% të territorit kryhet një herë në ditë. 
Ndërsa në qendër dhe zona tregtare dy 
herë në ditë. 

 Grumbullimi dhe transporti I mbetjeve ne 
70% të territorit kryhet një herë në ditë. 
Ndërsa në qendër dhe zona tregtare dy 
herë në ditë në masën 

                                -                            -                           -                            -                              -      

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit 
te mbetjeve urbane në Njesitë 
Administrative.

 Ne  Velipoje  sherbimi kyhet  dy here ne 
jave gjate vitit ndersa ne periudhen  e  
sezonit   ne zonen turistike nje here ne 
dite.Ne njesite tjera sherbimi kryhet nje 
here ne dite 

 Në të gjitha Njesitë Administrative shërbimi 
i grumbullimit dhe transportit të mbetjeve 
kyhet dy deri në tre herë në javë. Në 
Njesinë Administrative Velipojë, gjatë 
sezonit turistik, në zonën e plazhit kryhet dy  
here ne dite. 

 Në të gjitha Njesitë Administrative shërbimi 
i grumbullimit dhe transportit të mbetjeve 
kyhet dy deri në tre herë në javë. Në 
Njesinë Administrative Velipojë, gjatë 
sezonit turistik, në zonën e plazhit kryhet dy  
here ne dite. 

 Në të gjitha Njesitë Administrative shërbimi 
i grumbullimit dhe transportit të mbetjeve 
kyhet  tre herë në javë. Në Njesinë 
Administrative Velipojë, gjatë sezonit 
turistik, në zonën e plazhit kryhet dy  here 
ne dite. 

                                -                            -                           -                            -                              -      

Ton mbetje urbane te grumbulluara dhe te 
transportuara

 Sassia e mbetjeve te grumbulluara ne te 
gjitha  Nj.A e Bashkise Shkoder   dhe te 
transportuara ne landfill eshte  24700 ton. 

 Sasia e mbetjeve te grumbulluara ne te 
gjitha  Nj.A e Bashkise Shkoder   dhe te 
transportuara ne landfill  do te jete   38760  
ton. 

 Sasia e mbetjeve te grumbulluara ne te 
gjitha  Nj.A e Bashkise Shkoder   dhe te 
transportuara ne landfill  do te jete  39240  
ton. 

 Sasia e mbetjeve te grumbulluara ne te 
gjitha  Nj.A e Bashkise Shkoder   dhe te 
transportuara ne landfill  do te jete   37240  
ton. 

                                -                            -                           -                            -                              -      

Ton mbetje urbane të reduktuara si 
rrjedhoje e ndarjes së mbetjeve në burim

 Sasia e  mbetjeve ngurta te grumbulluara 
nga ndarja ne burim per riciklim ne masen 
5%, rreth 2000 ton.                                 -                            -                           -                            -                              -      

Shkalla Monitorimit dhe e Ndërgjegjësimit  Përmirësimi I sistemit të monitorimit, 
përmes përmirësimit të teknologjisë së 
raportimit, zgjerimit të aktorëve monitorues  
me përfshirjen e Nj. Ad. dhe pjesmarrjen e 
qytetarëve.   

 Parashikimi ne tenderin e madh 
nderkombetar  te nje kostoje për fushata 
ndërgjegjësimi dhe edukimi mjedisor . 

 Shtrija e fushates sensibilizuese dhe 
edukuese ne te githe Bashkine. 

                                -                            -                           -                            -                              -      

 P4.F2.  Parqet, lulishtet dhe hapësirat 
te gjelbra publike; 

 P4.F2.O1.:Permiresimi i cilesise se 
mirembajtjes  dhe riorganizimi i 
lulishteve ,zgjerimi I sipefaqeve te 
gjelberta dhe gjelberimit rrugor, në  të 
gjithë Bashkinë. 

Mirembajtja e siperfaqeve te  gjelberta ne 
element:    -Lulishte                                                           

Drure dekorativ                                     
Siperfaqe ujore                                          

Stola                    

 Sherbimi I gjelberimit  aktualisht realizohet  
ne dy njesi administrative .  Ne qytetin e 

Shkodres ky sherbim kryhet me te trete. Ne 
nje.Administ. Velipoje eshte mirembajtur 

vetem per nje periudhe  tre mujore.  

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

 Nga gjendja ekzistuese e 2017 shtohen : 
Gjelberim rrugor Nj.Administrative  cop 500, 
ne rruget e qendrës  së njësive. Gjelberim 
rrugor ne proces per rrugen  Ura Bunes- 

Doganë  Muriqan  cop  350. 

 Rritje e sipërfaqeve të gjelbërta ne qytet 
dhe Njësi Administrative. 

 P4.F2.O1.A1 Shërbimi i Mirëmbajtjes së 
sipërfaqeve  të gjelbërta 34,130          20,478           13,652     36,530             21,918         14,612               36,530              21,918            14,612                          6,372                   6,372                          800                800                          800                       800    

                     -                            -      

            40,502                      26,850              13,652                            -                                   -                       -                        37,330                    22,718                 14,612                       -                         -                        -                      37,330                             22,718                  14,612                         -                            -                              -      

                        -                                   -                       -      

                        -                                   -                       -      

                        -                                   -                       -      

                        -                                   -                       -      

                        -                                   -                       -      

                        -                                   -                       -      

                        -                                   -                       -      

                        -                                   -                       -      

 P4.F3. 
 Prodhimin, trajtimin, 
transmetimin dhe furnizimin me 
ujë të pijshëm;  

 P4.F3.O1: Furnizimi me uje te pijshem 
injesive administrative te Bashkise 
Shkoder 

Furnizimi me ujë të pijshem sipas treguesve 
të monitorimit miratuar pranë DPUK

Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm per 
territore të pjesshme në Nj.A. mbulohet nga 
Nd.Ujesjellës Fshat. Bashkia Shkoder ka 
trashëguar detyrimet për energji elektrike 
për furnizimin me ujë të pijshem dhe 
detyrime të tjera për: Nj.A. Ana a Malit-
ujësjellësi Obot i Ri, në Nj.A Guri i Zi dhe 
Nj.A Velipojë-furnizimin me ujë i shatërvanit 
në plazh. Aktualisht Bashkia Shkodër është 
në procesin e bashkimit të ndërmarrjeve 

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. 
Rrija e aksesit të popullsisë urbane dhe 
rurale në furnizimin me ujë të pishëm të 
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. 
Rrija e aksesit të popullsisë urbane dhe 
rurale në furnizimin me ujë të pishëm të 
cilësore. Zgjerimi i rrjetit të furnizimit me ujë 
të pishëm të popullatës në fuksion të 
zhvillimi të infrastrukturës. Përdorimi me 
efiçencë i subvencioneve për kanalizimin e 

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. 
Rrija e aksesit të popullsisë urbane dhe 
rurale në furnizimin me ujë të pishëm të 
cilësore. Zgjerimi i rrjetit të furnizimit e ujë 
të pishëm të popullatës në fuksion të 
zhvillimi të infrastrukturës. Përdorimi me 
efiçencë i subvencioneve për kanalizimin e 

 P4.F3.O1:A1: Furnizimi me ujë i qytetit dhe 
Njësive Aadministrative 

                     -                            -                         -                                -                        -                              -                                   -                       -                               -                              -                          -                         -                         -                        -                             -                                      -                            -                           -                            -                              -      

Sasia e prodhimit te ujit Qytet l/sek Sasia e prodhimit te ujit mesatarisht 750 
l/sek

Sasia e prodhimit te ujit mesatarisht 750 
l/sek

Sasia e prodhimit te ujit mesatarisht 750 
l/sek

Sasia e prodhimit te ujit mesatarisht 750 
l/sek                      -                            -                         -                                -                        -                              -                                   -                       -                               -                              -                          -                         -                         -                        -                             -                                      -                            -                           -                            -                              -      

% e banoreve te furnizuar me uje te 
pijshem 87% 87% 87% 87%

 P4.F4.  Mbledhjen, largimin dhe 
trajtimin e ujërave të ndotura; 

 P4. F4. O1. Permiresimi I sistemit te 
kanalizimit te ujrave te zeza ne te gjithe 
zonat urbane te Nj.A te bashkise 

Numri i abonenteve të lidhur me rrjetin  
KUZ dhe funkesionimi normal i sistemit              

Rreth 70 % e numrit të pergjithshëm të 
banorëve të qytetit Shkodër janë të lidhur 
me rrjetin KUZ. Kryesisht janë të pa lidhur 
me rrjetin  KUZ zonat periferike të qytetit, të 
cilat funksionojnë me gropa septike.                                                                                           
Sistemi i kanalizimeve te ujërave të zeza në 
Velipojë  është në fazen e fundit të 
punimeve dhe do të funksionojë për 
largimin e ujërave të ndotura për zonën e 
Pulaj dhe Reçit (zona bregdetare).

Përmirësimi i funksionimit normal te 
sistemit te ujrave të përdorura për qytetin 
dhe njësitë administrative që kanë rrjete 
kanalizimesh. Sistemi i kanalizimeve të 
ujërave të zeza në Velipojë do të jetë 
funksional për rreth 15 000 banorë për vitin 
2016. Përmirësimi i funksionimit normal të 
impiantit  për zonën e Shirokës dhe vënia 
në funksion e impiantit të pastrimit në 
Velipojë.                      

Përmirësimi i funksionimit normal te sistemit 
te ujrave të përdorura për qytetin dhe 
njësitë administrative që kanë rrjete 
kanalizimesh. Rritja e lidhjeve të 
popullësisë urbane dhe rurale me rrjetet e 
grumbullimit të ujërave të zeza      

Përmirësimi i funksionimit normal te sistemit 
te ujrave të përdorura për qytetin dhe 
njësitë administrative që kanë rrjete 
kanalizimesh. Rritja e lidhjeve të 
popullësisë urbane dhe rurale me rrjetet e 
grumbullimit të ujërave të zeza      

 P4. F4. O1. A1 . Menaxhimi i sistemit të 
ujërave të zeza 

Trajtimi i ujrave te ndotura

Sistemi I ujrave te ndotura te qytetit nuk ka 
impiant trajtimit me perjashtim te zones se 
Shirokes. Imjanti i Trajtimit të Ujërave të 
Përdorura Shirokë bën trajtimin e këtyre 
ujërave dhe i shkarkon në liqen konform 
normativave ligjore.   Imjanti i Trajtimit të 
Ujërave të Përdorura  per Velipojen eshte 
ne fazen perfundimtare te punimeve.

Garantimi i funksionimit normal te impiantit  
per zonen e Shirokes dhe venia ne 
funksion e impiantit te pastrimit te zones se 
Velipojes. 

Mirëmbjatja e vazhdueshme të këtyreve 
rrjeteve

Mirëmbjatja e vazhdueshme të këtyreve 
rrjeteve

 P4.F5. 

 Mbledhjen dhe largimin e 
ujërave të shiut dhe mbrojtjen 
nga përmbytjet në zonat e 
banuara; 

 P4.F5.O1. Permiresimi i sistemit te 
kanalizimit te ujrave te shiut ne te gjithe 
zonat urbane te Nj.A te bashkise  

Sistemi i kanalizimeve të ujrave të bardha 

Rrjeti i kanalizimeve të ujerave të bardha i 
qytetit të Shkodrës (për mbledhjen dhe 
largimin e ujërave të shiut) funksionon i 
ndarë nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të 
zeza. Sistemi kryesor i drenazhimit mbulon 
rreth 70% të zonave formale te qytetit, 
ndërsa në zonat informale zë një mbulim 
shumë më të ulët.

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

 P4.F5.O1. A1. Menaxhimi i sistemit të 
ujërave të bardha (KUB)           5,000               5,000            5,000                        5,000                     5,000                  5,000                         -                            -                    5,000                              -                  5,000                            -                                   -                       -                          5,000                            -                     5,000                       -                         -                        -                       5,000                                    -                      5,000                         -                            -                              -      

 P4.F6. 
 Ndërtimin, rehabilitimin dhe 
mirëmbajtjen e varrezave 
publike si dhe garantimi i 

 P4.F6.O1: Sherbim cilesor  me 
standarteve dhe sipas  normativave te  
rregullores se Mirëmbajtjes së 

1. Rregullorja për mirëmbajtjen dhe 
funksionimin e Varrezave Publike. Nuk ka plan te integruar per funksionimin e 

varrezave publike

Hartimi I nje plani te integruar dhe I 
rregullores se mbrendëshme  per 
funksionimin e varrezave publike

 P4.F6.O1.A1: Mirëmbajtje e varrezave 
publike dhe varrezave  të dëshmorëve. 7,208        4,325         2,883          9,049               5,429           3,620                 10,893              6,536               4,357             14,163              14,163                              -                            -                  21,371                      18,488                2,883                            -                                   -                       -                          9,049                      5,429                   3,620                       -                         -                        -                      10,893                               6,536                    4,357                         -                            -                              -      

2. Mirembajtja e varrezave publike Qytet. 
Zgjerimi I siperfaqes për garantimin e 
shërbimit funeral.

Mirembajtja e varrezave publike kryhet nga 
operatorë ekonomik. 
Situata e mirëmbajtjes së varrezave publike 
në Bashkinë Qendër është e përmirësuar.

Vazhdimi I mirembajtjes se varrezave 
publike me te trete. Permiresimi I sherbimit 
dhe I mjediseve ne varreza publike 
nepermjet  shmangjes se rruges lidhese te 
fshatit Golem qe kalon permes varrezave 
dhe ndertimit te murit rrethues.

Realizimi I prokurimit  per vazhdimin e 
shërbimit të Mirëmbajtjes së Varrezave  
edhe pas datës  01.07.2018 , kohe ne te 
cilen mbaron kontratat vjeter.Zgjerim I 
sipërfaqes dhe krijimi I parcelavetë reja per 
shërbimin funeral.

Vazhdim I kryerjes së shrbimit të 
Mirëmbajtjes së Varrezave ne sipërmarrje 
private.

3. Mirembajtja e varrezave publike ne NJ.A Varrezat publike në Njësitë Administrative 
nuk administrohen njëlloj dhe sipas të njëjtit 
standart. . Ka shumë aktorë që kryejnë  
këtë shërbim edhe pse me vullnetin e mire 
por jo konform kuadrit ligjor. 

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; 
 P4.F7.O1:Shtimi I aktiviteteve festive që 
kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur 
traditën dhe kulturën tonë 

Pershtatja e dekorit te aktivitetit ne lidhje 
me traditën dhe kulturën.

Ne pergjithesi egziston nje dekor urban per 
rruget dhe sheshet kryesore te qytetit. Per 
Nj.A e tjera dekori urban    eshte ne gjendje 
jo te mire ose nuk ekziston.

Krijimi I dekorit ne te gjithe sheshet dhe 
rruget kryesore ne zonat urbane per te 
gjitha Nj.A.

Krijimi I dekorit ne te gjithe sheshet dhe 
rruget kryesore ne zonat urbane per te 
gjitha Nj.A.

Krijimi I dekorit ne te gjithe sheshet dhe 
rruget kryesore ne zonat urbane per te 
gjitha Nj.A.

 P4.F7.O1.A1 Dekorimi i mjediseve 
publike                 1,121                     1,121                       1,121                   1,121                        1,121                      1,121                         -                            -                    1,121                        1,121                      -                              -                                   -                       -                          1,121                      1,121                        -                         -                         -                        -                       1,121                               1,121                          -                           -                            -                              -      

 P4.F8.  Ndriçimi i mjediseve publike  P4.F8.O1:Permiresimi I menaxhimit te Qytet:  P4.F8.O1.A1: Sherbimi i Sistemit të 64,571          38,743           25,828        69,371             43,143         26,228               72,351              43,411            28,940          17,741              17,741         20,000              20,000       20,000             20,000                              -                            -                  82,312                      56,484              25,828                            -                                   -                       -                        89,371                    63,143                 26,228                       -                         -                        -                      92,351                             63,411                  28,940                         -                            -                              -      
1.Zgjerimi I sipërfaqeve të rrugëve dhe 
shesheve të ndriçuara.

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve 
arrin afërsisht në 1,200,000 m2, nga të cilat 
1,100,000 m2 janë të ndriçuara. 

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve 
te ndriçuara do te rritet afërsisht deri në 
60.000 m 2

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve 
te ndriçuara do te rritet afërsisht deri në 
50.000 m 2

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve 
te ndriçuara do te rritet afërsisht deri në 
55.000 m 2

2. Mirëmbajtja e rrejtit ekzistues dhe 
zgjerimi I siperfaqes së ndriçuar në lulishtet 
e reja.

Sipërfaqet e lulishteve dhe brezit të gjelbërt 
te ndriçuara  jane 36,000 m2 .

Sipërfaqet e lulishteve që do të ndriçohen 
me investime të reja është rreth 42.600 m 2 
. Rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndriçimit të 
lulishteve ekzistuese.

Sipërfaqet e lulishteve që do të ndriçohen 
me investime të reja është rreth 38.000 m 2 
. Rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndriçimit të 
lulishteve ekzistuese.

Sipërfaqet e lulishteve që do të ndriçohen 
me investime të reja është rreth 49.000 m 2 
. Rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndriçimit të 
lulishteve ekzistuese.

3 . Periudha mesatare e ndriçimit ne dite. Ndriçimi relizohet në një mesatare vjetore 
10.5 orë në ditë gjate gjithe vitit.

Realizimi I ofrimit te sherbimit te ndriçimit 
me nje mesatare prej 10.5 ore ne dite.

Realizimi I ofrimit te sherbimit te ndriçimit 
me nje mesatare prej 10.5 ore ne dite.

Realizimi I ofrimit te sherbimit te ndriçimit 
me nje mesatare prej 10.5 ore ne dite.

4. Ndertim dhe Rehabilitim I rrjetit te 
ndriçimit publik me synim rritjen e efiçensës 
së energjisë.

Rehabilitimi i  3400 ml ndriçim publik dhe 
ndertim I ndriçimit publik në 2500 ml rrugë 
dytësore.

Rehabilitimi i  4300 ml ndriçim publik. 
Ndërtim I linjave të reja të ndriçimit publik 
në 5300 ml rrugë dytësore me ndriçues 
LED duke reduktuar koston.  Studimi dhe 
vlerësimi I planit per rehabilitimin e akseve 
kryesore për rritjen e efiçensës së 
energjisë.

Rehabilitimi I dy akeseve kryesore të qytetit 
me ndriçues LED. Ndërtim I ndriçimit publik 
në 4300 ml rrugë dytësore po me ndriçim 
LED me reduktim kostoje

Zgjerimb I rehabilitimi akeseve të tjera 
kryesore të qytetit me ndriçues LED. 
Ndërtim I ndriçimit publik në 2700 ml rrugë 
dytësore po me ndriçues LED me reduktim 
kostoje

Ofrimi I sherbimit te ndriçimit ne Njesite 
Administrative te Bashkise.

Ofrohet sherbimi I ndriçimit publik ne 6 prej 
Nj.A (Rrethina, Berdice, Guri I Zi, Postribe, 
Dajç, Velipoje)

Ofrimi I sherbimit te mirembajtjes se  
ndriçimit ne 7  Nj.A, dhe  ndertimi I linjave 
te reja me prioritet zonat e populluara.

Ofrimi I sherbimit te mirembajtjes se  
ndriçimit ne 7  Nj.A, dhe  ndertimi I linjave 
te reja me prioritet zonat e populluara. 
Studimi per burime alternative per 
Nj.Administrative malore.

Ofrimi I sherbimit te mirembajtjes se  
ndriçimit ne 7  Nj.A, dhe  ndertimi I linjave 
te reja me prioritet zonat e populluara. 
Realizimi I ndricimit per Nj.Administrative 
malore me  burime alternative te reja.

 P4.F9  Shërbime publike vendore në 
NJ.A. 

 P4.F9.O1: Përmbushja e nevojës për 
kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, 
pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për 
objektet dhe hapësirat publike.  

Ofrimi i shërmeve të rojës, pastrimit të 
objekteve, mirëmbajtjes së objekteve dhe 
të tjera sipas nevojës në Njësi 
administrative.

 P4.F9.O1.A1:Shpenzime për pagat dhe 
sigurime shoqërore për punonjësit e 

Shërbimeve Publike 
          19,104                    9,552                     9,552              29,687                14,844               14,843                 30,280             15,140           15,140    180          180         180       180    180                 180                                       -                            -                  19,284                        9,732                9,552                            -                                   -                       -                        29,867                    15,024                 14,843                       -                         -                        -                      30,460                             15,320                  15,140                         -                            -                              -      

          28,216               19,320              19,104                    9,552                     9,552                     -                           -                      -                29,687                14,844               14,843                 -                    -                    -                   30,280             15,140           15,140                     -                   -                 -                253,496             244,051            257,916            155,199          102,717                   -                   -                   -                274,826           151,516               123,310                    -                           -                 285,479             158,365            127,114                -                  -                              -                 5,000               5,000                  -                    -                        -                      -                     -                    -                  -                      -                       -                      -                   -                  -                     -                      -                  -                      -                   -                   -                   382         60              5,180                180               5,000               -                -              5,180           180                        5,000                                   -                                    -                            -                       5,180                         180                  5,000                   -                      -                     -                  26,707                26,597                48,355             48,355                   -                    -                    -                    -                       38,870           38,870                         -                 -                   -                    -                 37,750             37,750                   -                  -                      -                     -                 313,801                 295,028              330,555                    213,286            117,269                            -                                   -                       -                      348,563                  205,410               143,153                       -                         -                        -                    358,689                           211,435                147,254                         -                            -                              -      
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 P4.F1. 

I.Garantimin e shërbimeve publike 
cilësore për  përmirësimin  jetesës së 
qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. 

II.Rritja e efiçences dhe efektivitetit të 
sherbimeve publike, nëpërmjet  

permiresimit  të  vazhdueshëm  të 
teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së 
shërbimit. III.Rritja e transparences ne 

lidhje me ofrimin e sherbimeve publike, 
duke siguruar pjesmarrjen e publikut në 

procesin e planifikimit dhe të 
monitorimit për ta orientuar atë sipas 

nevojave të tyre .

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.


