
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P7. Bujqesia,Zhvillimi Rural dhe Trajtimi i AMTP 

 
 

“Mbrojtja e tokave bujqesore, 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” 
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P7.Bujqesia,Zhvillimi Rural dhe Trajtimi i AMTP 
 
1. Hyrje 
 
Bujqësia është një nga sektorët më të rëndësishëm ekonomik të Bashkisë Shkodër.Numri i fermave 
bujqësore është rreth 11200 dhe me drejtim kryesisht blegtoral,perime dhe fruti kulturë (për tregun 
lokal),me njëmadhësi mesatare prej 1.1 Ha/fermë e ndarë kjo në 2-3 parcela. 48% e popullsisë së 
Bashkisë Shkodër banon në zonat Rurale.Sipërfaqja e tokës bujqësore është 16054 Ha ose 22.4% e 
territorit të Bashkisë,tokë subargjilore e mesme (SAM) dhe me bonitet mesatar III-IV. 
Me delegimin e funksioneve të reja Bashkia Shkodër ka trashëguar kanale ujitëse 213 km,nga këta 
funksional 37 km dhe jo funksional 176 km,ndërsa kanale kulluese gjithsej 622.7 km nga këto 142.7 
km kanale të dyta dhe 480 km kanale të treta kullues në pjesën më të madhe të tyre të papastruar 
prej vitesh. 
Sot problemi kryesor mbetet fragmentarizimi i tokës,gjë e cila krijon probleme në adoptimin e 
skemave të subvencioneve dhe futjes së teknikave të reja(modernizimit për të qenë me konkurent 
në tregjet e brendshme),gjë e cila kërkon domosdoshmërisht përfundimin e procesit tërregjistrimit 
të tokës dhe krijimin e tregut të saj. 
 
2. Politikat e zhvillimit 
Programi vendor i Bujqësisë dhe zhvillimit rural kanë për qëllim mbrojtjen e tokave bujqesore nga 
ndertimet kaotike, saktesimin dhe regjistrimin e te drejtave te pronesise mbi token bujqesore dhe 
kategorive te tjera ne hapesiren rurale, reabilitimin dhe investimin ne infrastrukturen bujqesore, 
promovimin dhe marketingun e produkteve bujqesore duke nxitur dhe mbeshtetur kultivimin e 
kulturave dhe specieve tradicionale per cdo zone, nderthurjen e investimeve ne sektorin bujqesor 
me ato te karakterit turistik. 
 
Programi i Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Trajtimi i AMTP ka këto politika  zhvillimi  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive 
bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe 
të mesme  
 

Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë 
përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqesore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. 

Rehabilitimi i rrjetit kullues dhe vaditës ekzistues, dhe zgjerimi i tyre në te gjithë territorin që 
mbulon Bashkia Shkodër. 

Mbështetja për përmirësimin e konkurrueshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore 
me masa të ndryshme investuese nëpërmjet projekteve. 

Nxitja, përmes financimit dhe këshillimit bujqësor të organizatave, shoqatave dhe kooperativave 
të prodhuesve bujqësore dhe ato të përpunimit e tregtimit të produkteve bujqësore dhe 
ushqimore, të ngritura në baza vullnetare.  
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Në kuadër të ligjit nr.139/2015 “Për qeverisjen Vendore” Bashkia Shkodër ka përgjegjësinë të punojë 
për kryerjen e funksioneve si më poshtë. Për periudhën 2016-2019, kemi objektiva të qartë për 
punën tonë në përmbushjeve të detyrave funksionale.  
 
3. Funksionet: 
 
3.1. Administrimi,shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës  së ujitjes dhe kullimit 

F1.O1.  Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. 
Situata e vlerësuar në fund të vitit 2016: 
 

 Është ngritur dhe funksionon Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore ( D.SH.B.P.) 
 Është ngritur dhe funksionon  1 (një) shoqate e përdoruesve të ujit. 
 5 km kanale ujitës të mirëmbajtur dhe të përmirësuar; 
 15.1 km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të përmirësuar; 
 200 Ha tokë në total në situatë të përmirësuar përsa i përket ujitjes; 

(500 Ha tokë në NJA Guri i Zi);  
 480 Ha tokë në total në situatë të përmirësuar përsa i përket kullimit ; 

(2.4 km,50 HA tokë në NJA Guri i Zi; 1.5 km,100 Ha tokë,Zonë Urbane në NJA Dajç; 3.7 km70 
Ha tokë,Zonë Urbane në NJA Bërdicë; 3 km,50Ha tokë,Zonë Urbane në NJA Rrethina; 
2.4km,160 Ha tokë në NJA Ana e Malit,2 km,50 Ha NjA.Velipojë). 

 
Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

Janë ngritur  6  shoqata të 
përdoruesve të ujit. 

Funksionojnë dhe janë 
mbështetur 6  shoqata të 
perdoruesve të ujit. 

Funksionojnë dhe janë 
mbështetur 6  shoqata të 
përdoruesve të ujit. 

-15 km kanale ujitës të 
mirëmbajtur dhe të 
përmirësuar 
-45 km kanale kullues të 
mirëmbajtur dhe të 
përmirësuar; 
-500 Ha tokë në total në 
situatë të përmirësuar përsa i 
përket ujitjes;500 Ha tokë në 
NJA Guri i Zi -Postribë); 
1500 Ha tokë në total në 
situatë të përmirësuar përsa i 
përket kullimit ; 
(200 Ha tokë në NJA Guri i Zi;  
350 Ha tokë në NJA Dajç;  
250 Ha tokë në NJA Bërdicë; 
100 Ha tokë në NJA Rrethina; 
350 Ha tokë në NJA Velipojë, 
250 Ha tokë në NJA Ana Malit); 

-20 km kanale ujitës të 
mirëmbajtur dhe të 
përmirësuar; 
-60 km kanale kullues të 
mirëmbajtur dhe të 
përmirësuar; 
-800Ha tokë në total në situatë 
të përmirësuar përsa i përket 
ujitjes; 
(800 Ha tokë në NJA Bërdicë 
,Dajç,Postribë,Guri i Zi);  
2000 Ha tokë në total në 
situatë të përmirësuar përsa i 
përket kullimit ; 
(350 Ha tokë në NJA Guri i Zi; 
400 Ha tokë në NJA Dajç;  
300 Ha tokë në NJA Bërdicë; 
200 Ha tokë në NJA Rrethina; 
400 Ha tokë në NJA Velipojë, 
350 Ha në NJA Ana e Malit ); 

-20 km kanale ujitës të 
mirëmbajtur dhe të 
përmirësuar; 
-60 km kanale kullues të 
mirëmbajtur dhe të 
përmirësuar; 
-800 Ha tokë në total në situatë 
të përmirësuar përsa i përket 
ujitjes;(800 Ha tokë në NJA  
Bërdicë ,Dajç,Postribe,Guri i 
Z,Velipoje);  
2000 Ha tokë në total në 
situatë të përmirësuar përsa i 
përket kullimit ; 
(300 Ha tokë në NJA Guri i Zi; 
400 Ha tokë në NJA Dajç;  
400 Ha tokë në NJA Bërdicë; 
150 Ha tokë në NJA Rrethina; 
300 Ha tokë në NJA  Ana e malit 
450 Ha tokë në NJA Velipojë ;) 
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3.1.1Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 

Aktiviteti Buxheti në mijë 
lekë 

Kontributi i  
donatorëve 

P7.F1.O1.A1 Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P 
P7.F1.O1.A2 Përmirësimi dhe fuqizimi i parkut të 
mjeteve të  D.Sh.B.P 
P7.F1.O1.A3Nxitja e krijimit të Shoqatave të 
Përdoruesve të Ujit në çdo Nj.A. dhe trajnimi i tyre 
P7.F1.O1.A4 Studimi i skemave   të  ujitjes dhe kullimit 
në  5 Nj.A. 

            18,089 
 
 
 

                   300 

 

P7.F1.O1.A5 Pastrim kanalesh  kulluese dhe ujitëse në 
Nj.A. 
P7.F1.O1.A6 Mirembajtje dhe rehabilitimi i skemës 
ujitëse 
P7.F1.O1.A7 Zbatimi i projekteve teknike prioritarepër  
sistemin e ujitjes ,kullimit dhe mbrojtjes nga erozioni 

 
7,016 

 
5,400        

 
 
 

3,400 

 
 
3.2. F2. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore  e të kategorive të tjera të resurseve 

F2.O1  Krijimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin  e tokës  mbështetur në 
teknologji bashkëkohore. Plotësimi i dokumentacioneve përkatëse të pronësive private 
Situata e vlerësuar në fund të 2016; 
 

 Ka regjistër me të dhëna të paplota. 
 Nuk ka një regjistër të pronave bujqësore. 
 Në dy fshatra në Nj.A. Dajç dhe Velipojë nuk ka përfunduar procesi i plotësimit dhe 

regjistrimit të AMTP sipas VKM nr. 171; Në 3 (tre) Nj.A. te zonës malore (Shalë, Pult, Shosh) 
nuk ka regjistër të tokave dhe pronësi mbi tokën 

 
 

Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 
Një regjistër me të dhëna të 
plota kadastrale. 

Regjistër kadastral i 
përditësuar 

Regjistër kadastral i përditësuar 

Një regjistër me të dhëna të 
plota të pronave bujqësore. 

Përditësim i regjistrit të 
pronave bujqësore 

Përditësim i regjistrit të pronave 
bujqësore 

Për të gjitha njësitë ka 
përfunduar plotësimi me 
AMTP;  
Në dy fshatra në Nj.A. Dajç ka 
përfunduar plotësimi me 
AMTP;  
Në Velipojë ka përfunduar 
plotësimi me AMTP; 

  

 
3.2.1 Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O1. 

 
Aktiviteti Buxheti në mijë 

lekë 
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P7.F2.O1.A1 Krijimi i kadastres bujqësore dhe arshivës së saj    dhe futja në 
sistem e zonave të parilevuara.  
P7.F2.O1.A2 Database i dedikuar për të dhëna të kadastrës rurale. 
P7.F2.O1.A3Mbështetja e regjistrimit të pronave me shpenzimet e Bashkisë 

900 
 

500 

 

3.3. F3 Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe 
rural 

F3.O1   Krijimi i databazës së informacionit bujqësor.  Krijimi i strukturës këshillimit bujqësore. 
Situata e vlerësuar në fund të vitit 2016: 
 

 Nuk ka  regjistër të njësive bujqësore dhe rrjet të informacionit këshillimor bujqësor. 
 
Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

Krijimi i regjistrit bujqësor.  Përditësimi  i regjistrit bujqësor; 
Promovimi i teknologjive të 
reja;  

Përditësimi  i regjistrit 
bujqësore;  

Promovimi i teknologjive të 
reja;  
Përmirësim i organizimit të 
njësive bujqësore në SH.B.B. 
Bashkëpunimi i njësive 
bujqësore  me agropërpunues, 
tregtar inputesh dhe 
produktesh bujqësore. 

Përmirësim i organizimit të 
njësive bujqësore në SH.B.B. 
Bashkëpunimi i njësive 
bujqësore  me agropërpunues, 
tregtar inputesh dhe 
produktesh bujqësore. 

Promovimi i teknologjive të 
reja;  
Përmirësim i organizimit të 
njësive bujqësore në SH.B.B. 
Bashkëpunimi i njësive 
bujqësore  me agropërpunues, 
tregtar inputesh dhe 
produktesh bujqësore. 

 
3.3.1 Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F3.O1. 
 
Aktiviteti Buxhetit i planifikuar  

në mijë lekë 
P7.F3.O1.A1Krijimi i informacionit bujqësor.  
P7.F3.O1.A2 Sigurimi i mbështetjes së fermereve për 
agroindustrinë, treg dhe marketing.  

P7.F3.O1.A3 Promovimi dhe krijimi i SHBB ose grupeve 
prodhuese e tregtuese. 
P7.F3.O1.A4 Promovim produktesh bujqësore dhe blegtorale 
nëpërmjet panaireve. 
 

300  

 
 
3.4. F4. Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për zhvillimin rural të financuara 

nga buxheti lokal dhe /ose me bashkëfinancim nga  të trete. 

F4.O1     Përthithja e granteve  nga programet për zhvillimin e bujqësisë dhe të zhvillimit rural 
Situata e vlerësuar në fund të vitit 2016: 
 

 Nr. i përfituesve (nr. përfitues individual, nr. Sh.B.B), nr. agroperpunes) nga Programi 
i mbeshtetjes së qeverise shqiptare;  
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 Nr. i përfituesve (nr. përfitues individual, nr. Sh.B.B), nr. agropërpunes) 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. 

 
Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

Mbështetje dhe orientim për 
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga Programi i mbështetjes së 
qeverisë shqiptare;  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi  SARED;  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi IPARD;  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi GIZ,  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi i permiresimit te 
ujitjes. 

Mbështetje dhe orientim për 
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga Programi i mbështetjes së 
qeverisë shqiptare;  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi  SARED;  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi IPARD;  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi GIZ,  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi i permiresimit te 
ujitjes. 

Mbështetje dhe orientim për 
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga Programi i mbështetjes së 
qeverisë shqiptare;  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi  SARED;  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi IPARD;  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi GIZ,  
Rritjen e numrit të përfituesve  
individual,  Sh.B.B dhe  
agropërpunues të mbështetur  
nga programi i permiresimit te 
ujitjes. 

 
3.4.1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F4.O1. 

Aktiviteti Buxheti në mijë 
lekë 

P7.F4.O1.A1Promovim dhe asistencë teknike në hartim projekte, plan biznese 
për përthithje të granteve.  

 
 
4. Buxhetimi i programit të Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP 
Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP 
planifikohet buxheti me vlerë totale 32,505 mijë lekë, ndër të cilat 31 % paga dhe sigurime 
shoqërore, 57 % shpenzime operative dhe 12 % investime. 
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Tabelë  1 Planifikimi për Bujqësinë,Zhvillimin Rural dhe Trajmin e AMTP. 

Programi 
P7 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Subvencioni Transferta Investime  Totali 

Plani 2016 8,035 13,994 0 0 15,000 37,030 
Plani  i 
ndryshuar 2016 

8,035 13,994     36,557 58,586 

I pritshmi 2016-
12-mujor 

4,258 12,158   31,557 47,973 

Plani 2017 10,095 18,370 - - 4,040 32,505 
Plani 2018 10,297 9,494 - - 9,156 28,947 
Plani 2019 10,503 9,294 - - 9,229 29,026 

 

 

Grafik 1 Planifikimi i shpenzimeve për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural . 

 

Grafik 2 Burimet e financimit   për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural . 
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5. Projektet dhe aktivitetet e planifikuara përPlanifikimi për Bujqësinë,Zhvillimin Rural dhe 
Trajtmin e AMTP; 

Nr. 01 
P7.F1.O1.A1 
Menaxhimi dhe funksionimi i Drejtorisë  së 
Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore. 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural 
Funksioni:P7.F1.  Administrimi,shfrytezimi dhe 
mirembajtja e infrastruktures  se ujitjes dhe kullimit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Menaxhimi dhe funksionimi i Drejtorisë  së Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore. 

i. Situata  
Në ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 27, Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, 
pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, parashikohet që “Bashkitëjanë përgjegjëse për kryerjen e këtyre 
funksioneve, pika1: Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në 
pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj”. 
Vendimi i Këshillit të Ministrave, Nr.1108,datë30.12.2015,“Transferimi, nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe 
Administrimit të Ujërave te bashkitë, të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme e të 
paluajtshme të bordeve rajonale të kullimit”, ka  kaluar në administrim te Bashkise  Bordin e Kullimit i cili me Urdher te Kryetarit 
te Bashkise Shkoder  Nr. 14 date 19/01/2016 ka krijuar Drejtorine e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore. 
 
Për realizimin e këtij shërbimi  përvec strukturës së brendshme të Bashkisë së Shkodrës, që ndjek politikat vendore, harton 
programin e ndërhyrjes, termat e referencës dhe standartet, funksionon edhe Drejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore  me 
sektorin  e Ujitjes dhe Kullimit e përbërë nga 12 punonjës, tenikë dhe punëtorë të cilët kanë detyrë të kryejnë dhe të ndjekin në 
territor zbatimin e punimeve që kryhen për pastrimin e kanaleve ujitëse dhe kulluese. 
Fondet e parashikuara për funsionimin e strukturës dhe për pastrimin dhe rehabilimin e kanaleve 
kulluese rezultojnë si në tabelën më poshtë: 
Me kalimin e funksionit të ujitjes dhe kullimit, sipas ligjishmërisë të paraqitur më sipër, duhet të ndërhyhet me pastrime dhe
riparime sipas nevojës dhe rast pas rasti ne kanale ujitës dhe kullues në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës. Ndërhyrjap
ër pastrimin e kanalevë kulluessiguron mbajtjen në nivelet optimale të ujrave duke eliminuar si dëmtimin e bimeve të 
mbjellura nga fermerët ashtu edhe të strukturës së tokës në vetvete. 
Ndërhyrja në pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve ujitëse, dhe veprave të artit që sigurojnë mirëfunksionimin e tyre, është ed
omosdoshme për të bërë të mundur realizimin e rendimenteve të parashikuara nga fermerët për kulturat e ndryshme
bujqësore. 
Ndërhyrja në mirëmbajtjen e argjinaturave, përveç mbajtjes nën kontroll të tyre, parashikon dhe mirëmbajtje të pjësëshme sipasrre
gullores së mirëmbajtjes së veprave të mbrojtjes nga lumenjtë. 
Në të tre rastet duhet të ndërhyhet me puntori dhe me mjete të mekanizuara sipas grafikëve që struktura përkatësë 
oparashikojë. 
Prioritetet për ndërhyrje gjatë vitit 2017 paraqiten në tabelën më poshtë. 

ii. Synimi i projektit  

Fuqizimi i strukturave menaxhuese ne funksion te ujitjes dhe kullimit te tokave bujqesore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Evidentimi  ne vazhdimesi i problematikave kryesore te sistemit ujites dhe kullues  
 Hartimi i planeve  të ndërhyrjeve  për  pastrim dhe rehabilitim  Kanaleve Ujitese dhe Kanaleve Kulluese . 
 Përcaktimi i volumeve të punës ne objektet ku do te nderhyhet. 
 Kryerje e punimeve për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse dhe kanaleve kulluese 

b) Rezultatet që prisni  

 Funksionim i mirë i struktures se ujitjes dhe  kullimit  
 Kryerje sipas kërkesave dhe vlerësimit tëi shërbimit për  pastrim dhe rehabilitim  Kanaleve Ujitese dhe Kanaleve 

Kulluese  
 Ujitja kryhet në kohë dhe me sasinë dhe cilësinë e kërkuar 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore 
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit  të AMTP-ve 

  
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operative Transfer

ime Kapitale 

       

A.1 Procedure pergaditore       
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A.2 Paga, kontribute dhe sigurime shoqerore 10,095 8,749 1,346    

A.3 Pastrimi i kanaleve ujitëse dhe kanaleve 
kulluese 7,994      

A.3.1 Siguracion, takes qarkullimi, kolaudim    330   

A.3.2 Shpenzime karburanti    6,229   

A.3.3 Shpenzime lubrifikant    453   

A.3.4 Shpenzime pjese kembimi    452   

A.3.5 SHpenzime per te trete    530   

 Shuma 18,089 8,749 1,346 7,994   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
 

Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operative Transfer

ime Kapitale 

 Shuma 18,291 8,922 1,375 7,994   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
 

Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operative Transfer

ime Kapitale 

 Shuma 18,497 9,103 1,400 7,994   

f) Periudha e zbatimit 
 
Janar 2017 – Dhjetor 2017  
Janar 2018 – Dhjetor 2018  
Janar 2019 – Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Bujqesise , Zhvillimit Rural dhe trajtimit te AMTP. 
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Nr. 2 

P7.F1.O1.A2 
Permiresimi dhe fuqizimi i parkut te mjeteve te  
Drejtorise se Sherbimeve Bujqesore dhe 
Pyjore . 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural   
Funksioni:P7.F1. Administrimi,shfrytezimi dhe mirembajtja e 
infrastruktures  se ujitjes dhe kullimit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Ne zbatim te V.K.M. Nr. 1108 date 30/12/2015  dhe Udhezuesit AZRT-se Nr. 540/1  date 31/12/2015 eshte ngritur grupi i punes 
per marrjen ne dorezim te funksionit te kullimit me Urdherin e Brendshem Nr. 3 date 12/01/2016. Procesi i marrjes ne dorezim 
te aseteve te ish Bordit te Kullimit Shkoder ka perfunduar me date 31/05/2016. Si rezultat i ketij procesi Bashkia Shkoder nuk 
ka te trasheguar: asnje mjet eskavator, shtrat eskavatori , kamion , apo mjete te tjera per ushtrimin e funksioneve te ujitjes dhe 
kullimit te deleguara me ligj. Gjithashtu, strukturat ndihmese te trasheguara si magazina, oficina riparimi etj jane ne gjendje jo 
funksionale si dhe pronesia e truallit te ketyre aseteve eshte ne pronesi te individeve privat. 
Ne vijim te prokurimit te realizuar nga Ministria e Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave ne zbatim te VKM 90 
date 4.2.2016,do te furnizohemi me dy eskavatore me zinxhire,del e nevojshme blerja e nje shtrati eskavatori per te bere te 
mundur transportin e tyre ne destinacionet e punes.Nga informacionet ne treg shuma e nevojshme per te blere shtrat 
eskavatori eshte 300 leke,shume e cila mendojme se do behet e mundur me rishikimin e buxhetit 2016 
ii. Synimi i projektit 
Rritja e eficiences se sektorit te ujitjes dhe kullimit te Drejtorise se Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Blerje mjete ( eskavator, shtrat eskavatori, kamion  transport etj)  

b) Rezultatet që prisni 

Krijimi i nje parku mjetesh dhe strukture ndihmese efikase ne sherbim te funskionit te ujitjes dhe kullimit 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
Drejtoria  Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore ,.  Bashlkia 
Shkoder 

  
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali 
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Blerje mjetesh       

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2017 – Dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 Bashkia Shkoder  
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Nr. 3 
P7.F1.O1.A3 
Nxitja e krijimit te SH P Ujit ne çdo Nj.A dhe trainimi i 
tyre 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi 
Rural   
Funksioni:P7.F1.  Administrimi,shfrytezimi dhe 
mirembajtja e infrastruktures  se ujitjes dhe 
kullimit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 
Bashkia Shkoder ka nje siperfaqe te konsiderueshme toke bujqesore dhe larmi prodhimesh bujqesore. Rritja e prodhimit 
kerkon permiresimin e strukturave te ujitjes.Aktualisht me infrastrukturen ekzistuese mbulohet me ujitje rreth 40% e siperfaqes 
se tokes bujqesore. 
Nje nga problemet kryesore eshte menaxhimi i ujitjes se  tokave bujqesore.Problematika eshte vertete e madhe per faktin se 
nuk ka O.P.U. te krijuara ( pervec Nj.A. Postribe) qe te realizojne kontratat e marrjes dhe administrimit te ujit sipas ligjit Nr. 8518 
date 30/07/1999.  
E vetmja O.P.U. e ngritur ne Nj. A. Postribe nuk eshte e vene plotesisht ne funksion. Ka mungesa te theksuara te njohjes se 
ligjit te ujitjes per shfrytezimin dhe mirembajtjen e infrastruktures se ujitjes te transferuar ne perdorim brenda zones se saj te 
sherbimit dhe sigurimit te ujit per ujitje per anetaret e saj. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i O.P.U.-ve ne cdo Njesi Administrative dhe trainimi i tyre per menaxhimin  e ujit dhe mirembajtjen e sistemit ujites. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Evidentim i zonave te ujitjes dhe kerkesave te tyre per ujitje ne cdo Njesi Administrative 
 Evidentimi i personave me aftesi te mira menaxhuese qe do jene pjese e O.P.U.  ne cdo Njesi Administrative  
 Shqyrtimi i realizueshmerise hidraulike dhe ekonomike te zones se sherbimit te ujitjes . 
 Organizimi i grupit nismetar per ngritjen e O.P.U. 
 Asistence ne hartimin e statutit, dokumentacionit mbeshtetes dhe menyres se funksionimit te O.P.U. ne vazhdimesi. 

b) Rezultatet që prisni 

Krijimi, funksionimi  efikas i O.P.U.-ve ne cdo Njesi Administrative ose/apo zone ujitjeje. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt  

Njesite Administrative , Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe 
trajtimit te AMTP, Fermere te Nj.A.  

  
Bashkia Shkoder  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Evidentim i zonave te ujitjes       

A.2 Organizimi i grupit nismetar per ngritjen O.P.U.       

A.3 Asistence ne hartimin e statutit, dokumentacionit 
mbeshtetes 300   300   

 Shuma 300   300   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 
Totali 
(mijële
kë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Evidentim i zonave te ujitjes       

A.2 Organizimi i grupit nismetar per ngritjen O.P.U.       

A.3 Asistence ne hartimin e statutit, dokumentacionit 
mbeshtetes 200   200   

 Shuma 200   200   

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2017 – Dhjetor 2017 
Janar 2018 – Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe trajtimit te 
AMTP , Bashkia Shkoder. 
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Nr. 4 
P7.F1.O1.A4 
Studimi i skemave   te ujitjes dhe kullimit ne  
5 Nj.A. 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural 
Funksioni:P7.F1.  Administrimi,shfrytezimi dhe mirembajtja e 
infrastruktures  se ujitjes dhe kullimit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Ne Nj.A. Pult, Shale, Shosh, Ana e Malit dhe pjeserisht Dajç mungojne studime te skemave te ujitjes dhe kullimit te tokave 
bujqesore.Mungesa e ketyre skemave ka sjelle problematika ne zhvillimin bujqesor prandaj nevojitet nje analize e mbeshtetur 
ne te dhena sasiore, reale dhe te argumentuara per territorin. 

ii. Synimi i projektit 

Perfundimi  i studimit te skemave te  sistemit te ujitjes dhe kullimit perfundimtar per Bashkine Shkoder.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Evidentimi  i zonave  per  ujitje dhe kullim ne 5 (pese) Njesi Administrative. 
 Studimi i skemave   te ujitjes dhe kullimit ne  5 ( pese) Njesi Administrative. 

b) Rezultatet që prisni 

Perftimi perfundimtar i studimeve te skemave te ujitjes dhe kullimit per Njesite Administrative. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt  

Njesi Administrative, Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit 
Rural dhe trajtimit te AMTP , Studio studimi dhe 
projektimi. 

  
Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali 
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime Kapitale 

A.1        

 Shuma 0      

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2017 – Dhjetor 2017 
Janar 2018 – Dhjetor 2018 
Janar 2019 – Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe trajtimit  te AMTP. 
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Nr. 5 
P7.F1.O1.A5 
Pastrim kanalesh  kulluese dhe ujitese ne 
Nj.A. 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural   
Funksioni:P7.F1.Administrimi,shfrytezimi dhe mirembajtja e 
infrastruktures  se ujitjes dhe kullimit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Ujitja dhe kullimi janë ndër faktorët kryesorë të rritjes së qëndrueshme të prodhimit bujqësor në vend, por për shkak të 
mungesës së vazhdueshme të investimeve, ky sektor ka mbetur akoma në gjendje kritike. 
Në sistemin e kullimit që mbulon Bashkia Shkodër, janë gjithsej 1000 km kanale të II dhe te III kulluese & ujitëse. Si rezultat i 
mungesës së investimeve në sistemin  e kullimit dhe ujitjes, situata ne KU – II/ III dhe KK – II/III është tejet e rënduar dhe 
pothuajse jashtë funksionit. Kanalet e III-ta kullues nuk janë pastruar pothuajse asnjëherë dhe janë shtuar aluvionet nga toka, 
barërat e këqia e lëndë të tjera inerte. Mungesat janë të theksuara në sistemin dhe pastrimin e tyre, në veprat e artit si tumbina, 
ura, sifona etj, që kanë cuar në mosfunksionimin e tyre. Kjo ka bërë që sipërfaqe të tëra bujqësore të mos kultivohen ose të 
japin prodhime minimale.  
 
Në bazë të igjit Nr. 139/2015 “Për qevrisjen vendore”, Neni 27, Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, 
pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, parashikohet që “Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre 
funksioneve, pika1: Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në 
pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj”. 
 
Kalimi i funksionit të ujitjes dhe kullimit në Bashki (VKM nr.1108,datë30.12.2015; Ligji nr 147/2015 “ Për buxhetin e vitit 2016”, 
Neni 15), ka sjellë studimin e situatës dhe caktimin e ndërhyrjeve prioritare për të gjitha NJA. Këto ndërhyrje do të konsistojnë 
në pastrime dhe riparime sipas nevojës dhe rast pas rasti në kanale ujitës dhe kullues në të gjithë territorin e Bashkisë së 
Shkodrës. Ndërhyrja për pastrimin e kanaleve  kullues  do të sigurojë mbajtjen në nivelet optimale të ujrave duke eliminuar si 
dëmtimin e bimeve të mbjellura nga fermerët ashtu edhe të strukturës së tokës në vetvete. 

ii. Synimi i projektit  
 
Përmirësimi dhe mirëmbajtja e rrjetit dytësor dhe terciar të ujitjes dhe kullimit, do të rrisë dukshëm shërbimet në favor të 
fermerëve dhe zhvillimit rural  
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Hartimi dhe zbatimi i grafikëve të ndërhyrjes për KU – II/ III dhe KK – II/III  
Përcaktimi i volumeve të punës 
Pastrimi dhe ndërhyrja me puntori dhe me mjete të mekanizuara sipas grafikëve që struktura përkatësë do parashikojë. 

b) Rezultatet që prisni 

Sistemi i kanaleve të ujitjes dhe kullimit më problematike të NJA i përmirësuar . 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Drejtoria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe 
Trajtimit te AMTP. 

 Drejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore. 

  
 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit 
 
Janar 2017 – Dhjetor 2017 
Janar 2018– Dhjetor 2018 
Janar 2019 – Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP. 
Drejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore. 
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Nr. 6 P7.F1.O1.A6 
Mirembajtje dhe rehabilitimi i skemes ujitese. 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural 
Funksioni:P7.F1.  Administrimi,shfrytezimi dhe 
mirembajtja e infrastruktures  se ujitjes dhe kullimit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Bujqesia eshte nje nder sektoret  ekonomike me te rendesishem te bashkise Shkoder. Siperfaqja tokes bujqesore e bashkise 
eshte 16 054 ha ose 22.4% e siperfaqese se territorit te bashkise. Njekohesisht bashkia Shkoder, ka nje potenciali mjaft te  
madh ujor, i cili mund te perdoret per ujitjen e tokave bujqesore. 
Me kalimin e funksioneve te reja, eshte dhe administrimi shfrytezimi dhe mirembajtja e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit. 
Bashkia Shkoder, ka trasheguar 213 km kanale ujitese nga te cilat funksionale jane 37 km dhe jo funksionale 176 km. 
Siperfaqja qe vaditet aktualisht eshte rreth 40% e siperfaqes te mundshme per vaditje. Prandaj, lind nevoja per plotesim me uje 
nepermjet mirembajtjes, rehabilitimit dhe modernizimit  te sitemit ujites te siperfaqeve te tokave bujqesore qe aktualisht kane 
nevoja per uje por qe nuk ujiten. 

ii. Synimi i projektit 

Menaxhimi i  qëndrueshëm i tokës bujqësore dhe  rritja e rendimenteve ne bujqesi,permiresimi i standartit te jeteses se 
fermereve 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Evidentimi i segmenteve te kanaleve ujitese ku do te nderhyhet 
Përfundimi i projektit teknik me rishikimin e preventivit dhe të volumeve të punës dhe të analizës. 
Përpilimi i dokumentacionit të nevojshëm per nderhyrje per mirembajtje. 
Fillimi i punimeve si dhe perfundimi i tyre ne segmentet e percaktuara per mirembajtje dhe reabilitim 

b) Rezultatet që prisni 

Mirembajtje dhe reabilitime te segmenteve me te demtuara qe kane nevoja per nderhyrje emergjente,te kanaleve ujitese 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Drejtoria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dh Trajtimit të AMTP 
Drejtoria e Shërbimeve Bujqesore dhe Pyjore 

  
Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapital

e 

A.1 Evidentimi,percaktimi i nderhyrjeve       

A.2 Mirembajtje te segmenteve 7,016   7016   

        

 Shuma 7,016   7016   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime Kapital

e 

A.1 Evidentimi,percaktimi i nderhyrjeve       

A.2 Procedurat përgatitore për zbatimin e 
projektit       

A.3 Zbatimi i Projektit 7,156     7,156 

 Shuma 7,156     7,156 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapital

e 

A.1 Evidentimi ,percaktimi i nderhyrjeve       
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A.2 Procedurat përgatitore për zbatimin e 
projektit       

A.3 Zbatimi i Projektit 7,229     7,229 

 Shuma 7,229     7,229 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2017-Dhjetor 2017 
Janar 2018-Dhjetor 2018 
Janar 2019-Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dh Trajtimit të AMTP 
Drejtoria e Shërbimeve Bujqesore dhe Pyjore 

 

  



 
 

17 
 

Nr. 7 

P7.F1.O1.A7 
Zbatimi i projekteve teknike prioritare per  
sistemin e ujitjes ,kullimit dhe mbrojtjes 
nga erozioni 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural   
Funksioni:P7.F1.  Administrimi,shfrytezimi dhe mirembajtja e 
infrastruktures  se ujitjes dhe kullimit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Me ndarjen e re territoriale, Bashkia Shkoder ka 16054 Ha toke bujqesore ne 10 njesite e saj administrative. 
Zhvillimi i ketij sektori strategjik per zhvillimin ekonomik te qendrueshem vazhdon te jete larg potencialeve reale qe ofron 
territori dhe kjo si rezultat i nje sere problematikash, te tilla si mungesa e investimeve dhe amortizimi i tejskajshem i sistemit te 
ujitjes dhe kullimit, prurjet e shumta te lendeve te ngurta per arsye te prishjeve te pritave, ndertimet e paligjshme ne veprat 
kulluese etj. Degradimi i tokes se punueshmeper shkak te permbytjeve ( kryesisht ne Nj.A. Gur i Zi, Ana e Malit, Dajc dhe 
Velipoje) , renia e vegjetacionit, mosperdorimi i tokes per qelime bujqesore. Metodat e papershtatshmete ujitjes jane disa nga 
faktoret te cilat kane pershpejtuar fenomenin e erozionit.Problematike paraqitet gjendja pergjate lumenjve Drin , Bune dhe Kir. 
Vete lumenjte dhe aktiviteti njerezor kane shkaktuar probleme shume te renda pergjate brigjeve te lumenjve. 
Sot Bashkia Shkoder ka ne inventarin e saj 213 km kanale ujitese ( nder te cilat 37.4 km ne funksion dhe 176 jashte funksionit) 
dhe 622.7 km kanale kulluese te dyta dhe te treta ( 142.7 km kanale te dyta dhe 480 km kanale te treta) 
Kalimi i funksionit te ujitjes dhe kullimit ne Bashki ( VKM nr. 1108 date 30.12.2015 , Ligji nr 147/2015 ” Per buxhetin e vitit 2016” 
, neni 15) dhe krijimi i struktures se Drejtorise se Bujqesise , Zhvillimit Rural dhe trajtimit te AMTP ka sjelle nevojen e studimit te 
situates per percaktimin e nderhyrjeve prioritare ne te ngjitha Nj.A. 
Ne kuader te nje plani masash per menaxhimin e rrezikut nga permbytjet per rajonin ,eshte dhe marrveshja midis Bashkise 
Shkoder dhe GIZ  me vlere totale 5400 (ne ooo lek) te ndara keto 2 .000 nga buxheti i Bashkise dhe 3.400  nga GIZ. 

ii. Synimi i projektit  

Ky projekt synon zbatimin e projekteve teknike ne sistemin e ujitjes dhe kullimit, studimeve specifike per mbrojtjen e tokes 
bujqesore nga erozioni me qellim futjen e ketij sektori ne rrugen bashkekohore te zhvillimi te bujqesise.Mbeshtetja dhe 
thjeshtezimi i masave  ndaj ndryshimeve klimatike ne zonen e nen Shkodres 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Ngritja e grupit e punes Mbledhja, perpunimi, katalogimi i informacionit dhe studimeve te kryera 
2. Vleresimi i situates dhe percaktimi i prioriteteve 
3. Perpilimi i dokumentacionit te nevojshem  
4. Zbatimi i projekteve për pastrimin e kanaleve të ujitjes dhe kullimit. 
5. Implementimi i masave per nje drenazhim te zonave te prekura nga permbytjet 
6. Rritja e kapaciteteve dhe masave mbrojtese nga permbytjet 

b) Rezultatet që prisni  
Zbatimi i projekteve teknike per riaftesimin e kanaleve kulluese dhe ujitese te realizuara 
Zbatimi iprojekteve teknike per mbrojtjen e tokes bujqesore nga erozioni te realizuara. 
 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe trajtimit  te 
AMTP, Bashkia Shkoder. 
GIZ 

 Bashkia Shkoder  
GIZ 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.5 Zbatimi i projekteve për pastrimin e 
kanaleve të ujitjes dhe kullimit. 5,400   1,360  4,040 

 Shuma 5,400   1,360  4,040 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.5 Zbatimi i projekteve për pastrimin e 
kanaleve të ujitjes dhe kullimit. 2,000     2,000 

 Shuma 2,000     2,000 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 
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A.5 Zbatimi i projekteve për pastrimin e 
kanaleve të ujitjes dhe kullimit. 2,000     2,000 

 Shuma 2,000     2,000 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
 
Janar 2017 – dhjetor 2017 
Janar 2018 – dhjetor 2018 
Janar 2019 – dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe trajtimit  te AMTP, 
Bashkia Shkoder. 
GIZ 
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Nr. 8 
P7.F2.O1.A1   
Krijimi i kadastres bujqesore dhe arshives se saj dhe futja 
ne sistem e zonave te  

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi 
Rural   
Funksioni:P7.F2.  Administrimi dhe mbrojtja e 
tokave bujqesore  e te kategorive te tjera te 
resurseve 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 
Bazuar në ligjin  nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 27, Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit 
rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, parashikohet që “Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e  
funksioneve te veta” , të tilla si: Administrimin e sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore, Drejtoria e 
Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP  
a) Përgjigjet për menaxhimin dhe mbrojtjen e tokës bujqësore, në pronësi shtetërore dhe në pronësi private, si dhe të 
kategorive të resurseve të tjera, të përcaktuara në nenin 11 të ligjit 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e 
strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar, për të gjithë territorin në juridiksion të komunës dhe/ose 
bashkisë. 
 b) Mban dhe ruan, me inventarizim, dokumentacionin kadastral ekzistues në ish komunat, njësi administrative te reja te 
bashkise, që ka për objekt kategoritë e resurseve në juridiksion të saj.  
c) Përgjigjet për grumbullimin dhe sistemimin e dokumentacionit të ri kadastral për tokën bujqësore dhe të kategorive të 
resurseve të tjera që me ligj janë transferuar në përdorim/pronësi të bashkisë, sipas burimeve të informacionit të përcaktuara 
në pikat 5, 6, dhe 7, të kreut III të këtij vendimi.  
d) Bazuar në dokumentacionin kadastral ekzistues dhe dokumentacionin e ri kadastral, që grumbullohet dhe sistemohet, 
plotëson “Regjistrin e tokës bujqësore dhe të disa kategorive të tjera të resurseve”, të miratuar me urdhrin e përbashkët, nr.107, 
datë 27.3.2009 të Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe të Ministrit të Brendshëm. 
Meqenese bashkia Shkoder dhe konkretisht, kesaj drejtorie i lind nevoja per plotesimin e kesaj kadastre me materialet 
perkatese.  

ii. Synimi i projektit  

Administrimi i sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit   

1. Krijimi i regjistrit të familjeve përfituese sipas ligjit 7501, date 19.07 1991;dhe 8053, date 21.12.1995 
2. Sigurimi i hartave, librave te ngastrave, formulareve 01, etj.    
3. Sigurimi i projekteve dhe studimeve, te ndryshme, mbi infrastrukturen e ujitjes dhe kullimit.  
4. Përditësimi i të dhënave në regjistrin e pronave  bujqësore 

b) Rezultatet që prisni  

1. Rregjistri i familjeve perfituese, sipas ligjit 7501,  i përfunduar. 
2. Rregjistri i pronave bujqesore në gjitheë territorin sipas zërave kadastral i plotësuar 
3. Sistem elektronik i perditesimit  te  rregjistrit te pronave bujqësore.  

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
 Drejtoria e Bujqësisë,Zvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP   
 DAMT i Keshillit te Qarkut SHkoder 
 QTTB Fushe-Kruje 
 ZVRPP Shkodër 

  
Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Krijimi i regjistrit të familjeve përfituese       

A.2 Sigurim te hartave, librave te ngastrave, formulareve 01, 
etj 900   900   

A.4 Përditësimi i të dhënave në regjistrin elektronik te 
pronave  bujqësore       

 Shuma 900   900   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Krijimi i regjistrit të familjeve përfituese       
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A.2 Sigurimi i hartave, librave te ngastrave, formulareve 01, 
etj.    1,000   1,000   

A.4 Përditësimi i të dhënave në regjistrin elektronik te 
pronave  bujqësore       

 Shuma 1,000   1,000   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapital
e 

A.
1 Krijimi i regjistrit të familjeve përfituese       

A.
2 Sigurimi i hartave, librave te ngastrave, formulareve 01, etj.   1,000   1,000   

A.
4 

Përditësimi i të dhënave në regjistrin elektronik te pronave  
bujqësore       

 Shuma 1,000   1,000   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2017-Dhjetor 2017 
Janar 2018-Dhjetor 2018 
Janar 2019-Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe 

Trajtimit te AMTP. 
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Nr. 9 

P7.F2.O1.A2 
 
Database i dedikuar për të dhëna të kadastrës 
rurale. 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural 
Funksioni:P7.F2. Administrimi dhe mbrojtja e tokave 
bujqesore  e te kategorive te tjera te resurseve 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:  
Krijimi i sistemit të të dhënave  elektronike  të kadastrës rurale 

i. Situata  

Aktualisht, ekizistojnë të dhëna të ish komunave (sot NjA), në format shkresore, pjesërisht të sakta, të pa sistemuara dhe të pa 
katagoluara, të dhëna që me reformën e re territoriale,i përkasin, tashmë bashkisë së re Shkodër. Numri i madh i të dhënave,  
shton frekuencën e pa saktësive dhe volumin e përpunimit të këtyre të dhënave.  
Edhe në rastet kur të dhënat mund të konsiderohen të sakta, ata kërkojnë një verifikim të dytë për konfirmimin e saktësisë së 
tyre.  

ii. Synimi i projektit  

Krijimi i një baze të dhënash të kadastrës rurale, të unifikuar, me standarte dhe të saktë, në shërbim të qytetarëve të Bashkisë 
Shkodër.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
1. Identifikimi i të dhënave kadastrale për bazën e të dhënave. 
2. Ndërtimi i sistemit standart të bazës së të dhënave.  
3. Grumbullim i bazës së të dhënave nga Nj.A Shkodër. 
4. Verifikim/Hedhje të informacionit të kadastrës rurale 
5. Përditësim të të dhënave në kohë. 

b) Rezultatet që prisni  

Pasja e një bazë të dhënash, elektronike, në funksion të një informacioni të saktë, të aksesueshëm dhe të shpejtë. Lehtësim 
procedurash për përfituesit.  

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të 
AMTP.  
Njësitë Administrative 
Fermerët 

 Bashkia  Shkodër. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali (mijë 
 lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapital

e 
A.1        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit 
 
Janar 2017-Dhjetor 2017 
Janar 2018-Dhjetor 2018  
Janar 2019-Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP.  
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Nr. 10 
P7.F2.O1.A3 
Mbeshtetja e regjistrimit te pronave me shpenzimet e 
Bashkise 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi 
Rural   
Funksioni:P7.F2.  Administrimi dhe  mbrojtja e 
tokave bujqesore  e te kategorive te tjera te 
resurseve 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Procesi i dhënies së titujve të pronësisë për tokat bujqësore të cilat janë shpërndarë me ligjin 7501, duhet të përfundojnë deri 
më 31 Dhjetor të vitit 2017. Ligji  parashikon përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore pronësi të 
përfituese, sipas kategorive të përcaktuara. 
Bazuar në  ligjin 7501, date 19.07 1991; 8053, date 21.12.1995; 171/2014 ; VKM 253, për përfundimin e plotësimit të  AMTP , 
rezultojnë mungesa në plotësimin e dokumentacionit të përdorimit apo pronësisë së tokës bujqësore në disa NJA dhe AMTP të  
pa plotësuar për të gjithë përfituesit në Bashkinë e re Shkodër. Konkretisht nuk jane plotësuar me AMTP fshatra në NJA Pult, 
Shosh, Shalë, Velopjë, Dajc dhe Rrethina. 
Në këtë situatë problematike dhe afat kohor , lind nevoja e krijimit të grupeve të punës për organizimin, ndjekjen dhe plotësimin 
e dokumentacionit ligjor.  
Këto grupe pune do të përbëhen nga : specialiste të sektorit të ZMMT – Bashki; administratorët e NJA; kryesite  e fshatrave të 
NJA; 
Detyrat e grupit të punës: 
 

1. Njoftimi publik për fillimin e procedurave të plotësimit të AMTP, familjeve përfituese, por të paplotësuara; 
2. Hartimi i plan rilevimeve te prones bujqesore; 
3. Shpallja publike e listë kërkesave në qendër të Bashkisë, NJA dhe në fshatrat përkatës; 
4. Miratimi i listave me proces verbal nga pleqësitë e fshatrave; 
5. Letërkëmbimime institucionet me institucionet e përfshira në ligj për gjendjen e pronave që do të plotrësohen në 

AMTP; 
6. Relacioni përmbledhës, hartat e disenjuara 1:2500 ose 1:5000 kur nuk janë të futura në sistem 
7. Dërgimi i dokumentacionit pranë KQ për miratim 

Dërgimi i materialit të miratuar pranë ZVRPP- Shkodër 

ii. Synimi i projektit  

Plotësimi i akteve të marrjes së tokës në pronësi për të gjithë përfituesit ligjor në territorin e Bashkisë. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Krijimi i grupeve te punës në NJA  për identifikimi dhe vlerësmin e kërkesave  
2. Shqyrtimi i  vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore 
3. Hartimi i plan rilevimeve te pronesise bujqesore 
4. Zbatimi i procedurave për plotësimin e AMTP 

b) Rezultatet që prisni  
Grupet e krijuara për cdo NJA dhe cdo fshat 
AMTP të plotësuara për cdo NJA 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

 Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit  te AMTP  
pranë Bashkisë së Shkodrës 

 ZMMT në varësi të Drejtorisë së Bujqësisë   
 NJ.A. 
 Kryesite e fshatrave 
 Institucionet përgjegjëse ( AKKP; ZRPP;  ALUIZNI; KVTP 

etj) 

  Bashkia  Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali 
(mijëlekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.3 Hartimi i plan rilevimeve te pronesise bujqesore 
 500   500   

 Shuma 500   500   

f) Periudha e zbatimit 
 
Janar 2017-Dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit  te 
AMTP   
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Nr. 11 
 

P7.F3.O1.A1  
Krijimi i informacionit bujqesor 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural 
Funksioni:P7.F3.  Administrimi dhe mbrojtja e tokave 
bujqesore  e te kategorive te tjera te resurseve 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Shtrirja re territoriale e bashkise Shkoder, kerkon ndertimin, standartizimin, plotesimin, perditesimin dhe mirembajtjen e sistemit 
informacionit te te dhenave bujqesore dhe blegtorale per gjithe territorin rural te saj. Aktualisht  nuk zoterojme  nje sistem 
permbledhes te dhenash ne nivel bashkie te re. Te  dhenat ekzistuese (nga ish komunat) te cilat  ne disa raste nuk ekzistojne 
dhe ne disa raste te tjera jane me mangesi te theksuara, duhen plotesuar, harmonizuar  dhe perditesuar ne nivelin territorial te 
bashkise se re.  

ii. Synimi i projektit  

Ndertimi i nje sistemi te ri, permbledhes, te plotesuar, te perditesuar, ne nivel bashkie,ne sherbim te administrates dhe 
popullates  se njesive administrative (10).  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Grumbullim te dhenash ekzistuese 
2. Standartizim i sistemit te informacionit 
3. Plotesim/Perditesim te te dhenave 
4. Administrim/Mirembajtje te sistemit te te dhenave. 

b) Rezultatet që prisni  

Nje system modern, te strandartizuar dhe lehtesisht i aksesueshem.  

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe trajtimit te AMTP, 
Njesite Administrative te bashkise Shkoder, grupet e interest, 
fermeret, etj 

Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijëlekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Grumbullim te dhenash ekzistuese 
       

A.3 Plotesim/Perditesim te te dhenave 
       

A.4 Administrim/Mirembajtje te sistemit te 
te dhenave       

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon 
 
Janar 2017- Dhjetor 2017 
Janar 2018- Dhjetor 2018 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Buqesise, Zhvillimit Rural  dhe Trajtimit te AMTP. 
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Nr. 12 
P7.F3.O1.A2  
Sigurimi i mbështetjes së fermerëve për 
agroindustrinë, treg dhe marketing 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural 
Funksioni:P7.F3.  Krijimin dhe administrimin e sistemit 
vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Ndërtimi i strukturës për shërbimin këshillimor dhe informacionin bujqësor 

i. Situata  

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP, aktualisht nuk ka një strukturë të ngritur për shërbimin këshillimor 
sipas ligjit të vetqeverisjes vendore (nr. 129/2015). 
Në këto kushte, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP, nuk e ka të mundur kryerjen e detyrimit ligjor te 
sherbimit keshillimor. 

ii. Synimi i projektit  

Plotësimi i strukturës së nevojshme në Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP, me specialistë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
1. Hartimi i strukturës së shërbimit këshillimor 
2. Miratimi i strukturës, nga Këshilli Bashkiak, Shkodër 
3. Plotësimi i strukturës, me specialistët e nevojshëm. 
b) Rezultatet që prisni  
Strukturë të plotësuar dhe funksionale, për administrimin dhe këshillimit bujqësor dhe rural. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia Shkodër, Drejtoria e Bujqësisë , Zhvillimit Rural 
dhe Trajtimit të AMTP, fermerë dhe grupe fermerësh. 

 Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijëlekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
 
Janar 2017-Dhjetor 2017 
Janar 2018-Dhjetor 2018  
Janar 2019-Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP 
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Nr. 13 
P7.F3.O1.A3  
Promovimi dhe krijimi i SHBB ose grupeve 
prodhuese e tregtuese 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural   
Funksioni:P7.F3.  Krijimin dhe administrimin e sistemit 
vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Krijimi i SHBB, si, të vetmet mundësi për përmirësimin e gjendjes në prodhim, 
teknologji, marketim dhe eksport 
i. Situata  

Situate në tregtimin  e produkteve bujqësore dhe blegtorale, është në kushtë të papranueshme. Njëkohësisht edhe shitja 
informale e produkteve, ndikon negativisht ne konkurueshmëri. Situata është  e ngajshme edhe në lidhjë me standarteve të 
dobëta, mungesës së markave, kushteve të ruajtjes dhe ambalazhimit. Nga ana tjetër copezimi i fermave dhe mosorganizimi 
në shoqëri prodhuese, bën që fermerët të dalin në treg me sasi të vogla të prodhimi. Mangësi tjetër është edhe mungesa e 
kontrollit te produkteve dhe cilësisë së tyre.  
ii. Synimi i projektit  
Krijimin e SHBB, në fushat e prodhimit bujqësor, blegtoral, agroperpunues dhe tregtar. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 
1. Takime informuese, me fermere dhe grupe prodhuese, mbi ligjshmërinë e krijimit të SHBB. 
2. Takime promovuese mbi domosdoshmërine e krijimit te SHBB, rolin e tyre, ndikimin në prodhim, marketim dhe shtje blerje 

inputesh. 
b) Rezultatet që prisni  

Fermerë dhe grupe fermrësh të informuar mbi domosdoshmërinë e krjimit të SHBB 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP, 
fermerë dhe grupe fermerësh.  

 Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapital

e 
A.1        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
 
Janar 2017-Dhjetor 2017 
Janar 2018-Dhjetor 2018 
Janar 2019-Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP 
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Nr. 14 
P7.F3.O1.A4 
Promovim produktesh bujqesore dhe 
blegtorale nepermjet panaireve 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural   
Funksioni:P7.F3.  Krijimin dhe administrimin e sistemit vendor 
të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Hyrja ne treg eshte relativisht e hapur, megjithate mungesa e hyrjes ne skemat e kreditimit kufizon ne shkalle te 
konsiderueshme investimet ; kjo behet me komplekse nga infrastrukutura e dobet dhe vecanerisht rruget rurale. 
Rreth 50% e tregut dominohet nga importet duke bere prezente nje konkurence mjaft te forte ndaj produkteve lokale. Tregjet 
ekzistojne, megjithate ata shpesh jane ngritur ne menyre informale dhe nuk mirembahen. Fermeret shpesh nuk kane akses ne 
treg, per arsye te sasive te kufizuara qe ata prodhojne dhe mungeses se afersise se tregjeve me prodhimin e tyre. 
Tregjet jane dominuar nga tregtaret e medhenj dhe te vegjel dhe mungon informacioni mbi cmimet, vecanerisht per fermeret 
duke dobesuar pozicionin e tyre ne treg. 

ii. Synimi i projektit  

Promovimi i produkteve bujqesore dhe blegtorale  me qellim mbeshtetjen e fermereveme ane te panaireve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Evidentim i produkteve tipike te zonave te ndryshme ne Bashkine Shkoder. 
2. Evidentimi i prodhuesve te produkteve tipike bujqesore dhe blegtorale. 
3. Evidentimi i prodhuesve te produkteve Bio te zones. 
4. Organizimi i panaireve bujqesore dhe blegtorale me prodhime tipike te zonave te ndryshme te Bashkise Shkoder 

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e prodhimit bujqesor me qellim rritjen e te ardhurave te fermereve, permiresimin e cilesise se jeteses  se tyre. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  
Ferma  te ndryshmete destinuara per treg 
Agroperpunues, etj 
Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe trajtimit te AMTP, 
Bashkia Shkoder. 

 Bashkia Shkoder 
 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.4 Organizimi i panairit 300   300   

 Shuma 300   300   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.4 Organizimi i panairit 300   300   

 Shuma 300   300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.4 Organizimi i panairit 300   300   

 Shuma 300   300   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
 
Janar 2017 – Dhjetor 2017 
Janar 2018 – Dhjetor 2018 
Janar 2018 – Dhjetor 2018 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe trajtimit te AMTP, 
Bashkia Shkoder. 
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Nr. 15 

P7.F4.O1.A1 
Promovim dhe asistence teknike në hartim e 
projekte, plan biznese për përthithjen e 
granteve. 

Llojet e programit: P7. Bujqesia dhe Zhvillimi Rural 
Funksioni: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 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Ndërtimi  skemave që mundësojnë  thithjen e investimeve dhe administrmin e tyre, 
nëpërmjet skemave mbështetëse.  
i. Situata  

Fermerët dhe grupet e fermrëve kanë njohuri të mangëta, mbi ekzistencën e projekteve/skemave mbështetësë, në fushat e 
zhvillimit rural dhe buqjësor. Gjithashtu ata kanë njohuri të pakta ne procedurat e përgatijes së aplikimeve, në kuadrin e 
projekteve të ndryshme mbështetëse. Mungesa e dokumentacionit të plotë të pronës, del si pengesë në përfitimin e granteve 
dhe shtrirjen e investimeve të mëdha. 

 
Megjithëse sektori i bujqësisë dhe blegtoral është shumë premtues dhe fitimprurës, situatës aktuale financiare, i shtohet edhe 
mungesa e skemave dhe fondeve mbështetëse si nga pushteti lokal, qëndror, apo  dhe gjendja  e vështirë ekonomike e 
aplikuesve. 

ii. Synimi i projektit  

Shtrija e informacionin pranë grupeve të interesesit mbi ekzistencën e projekteve/skemave të ndryshme mbështetëse në 
fushën e bujqësisë dhe Zhvillimt Rural. 
Nxitja e donatroreve në mbështetjen me fonde të skemave të ndërtuara nga pushteti lokal. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
1. Takime informuese me drejtues të njësisve adminsitrative, fermerë dhe grupe fermerësh mbi mundësitë e përfshirjes 

në  projetet e pakta që veprojnë në rajon. 
2. Takime trajnuese me qëllim mbështetjen e fermerëve dhe grupeve të fermerëve mbi metodologjitë e përgatijes së 

aplikimeve dhe plan bizneseve. 
3. Krjimi/plotesimi  i bazës së të dhënave për përshpjetimin e procedurave të rregjistrimin të pronave 
4. Takime me qëllim rritjen e bashkëpunimit me bankat/donatoret e ndryshem që janë të interesuare në mbështetjen me 

fonde, të skemave të ndryshme 
b) Rezultatet që prisni  

Shpërndarje të informacionit dhe prekje të pjesës më të madhe të fermerëve të Bashkisë Shkodër. 
Disa skema, të vogla, mbështetëse, me burim fondesh të ndryshme. 
Praktika të testuara dhe miratuara, si fillim i një procesi afatgjatë , drejtuar nga Bashkia Shkodër. 

c) Aktorët e mundshëm   d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimt Rural dhe Trajtimit te AMTP, 
fermerë dhe grupe fermerësh, banka, agjensi financiare, 
donatorë të ndryshëm. 

  
Bashkia Shkodër, banka/agjensi financiare, donatore.ë 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapital

e 
A.1        

f) Periudha e zbatimit 
 
Janar 2017-Dhjetor 2019 
Janar 2018-Dhjetor 2018 
Janar 2019-Dhjetor 2019 
 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP 

 

 

 


