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I. Buxheti i Bashkisë për Vitin 2018. 
 
Detajimi i buxhetit për vitin 2018 është bere bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen 
vendore“,  ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, 
ligjin 68/2017  date 27.4.2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore“, ligjin 109/2017 date 
30.11.2017“ Per buxhetin e vitit 2018 “ miratuar me   VKB nr. 85 date 26.12.2017  “Për miratimin e 
buxhetit të vitit 2018 dhe programit buxhetor afatmesem përfundimtar 2018 - 2020 të bashkisë 
Shkodër”.  
 
Programi Buxhetor Afatmesëm parashikon një mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime 
publike cilësore me qellim përmirësimin e jetesës së qytetarëve; përmirësimin dhe modernizimin e 
infrastrukturës rrugore urbane dhe asaj rurale, përmirësimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë 
territorin, rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta; zgjerimin e linjave të transportit urban të qytetit dhe 
rrethqytetëse si dhe ndërtimin e terminalit për akomodimin e mjeteve të transportit të udhëtarëve; 
ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tregjeve të reja; përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit; 
mbështetjen e iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit; nxitjen e investimeve 
në kërkim dhe zhvillim (start up) dhe zhvillimin e SMS-ve ekzistuese; mbrojtjen e tokave bujqesore, 
reabilitimin dhe investimin e infrastrukturën bujqësore, promovimin dhe marketingun e produkteve 
bujqësore; mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij; përmirësimin e sistemit të edukimit 
dhe trajnimit profesional, sigurimin e kushteve sa më dinjitoze për fëmijët dhe të rinjtë shkodranë; 
mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas nevojave të komunitetit; zhvillimin e aktiviteteve 
kulturore dhe sportive; sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë 
territorin e Bashkisë Shkodër;  
Zbatimi i Programit Buxhetor Afatmesëm është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e 
cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e 
qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës, dhe mbrotjen e mjedisit duke e kthyer 
Shkodrën në një qendër të përparuar social – ekonomike. Ky dokument ka përcaktuar 13 programe 
dhe një seri funksionesh dhe aktivitetesh respektive për çdo funksion, prandaj është treguesi më i 
mirë se si shpenzimet e planifikuara lidhen me veprimtaritë dhe projektet e planifikuara si dhe me 
Strategjinë e Zhvillimit dhe Planet Vendore që i mbështesin këto projekte.  

 
Bashkia Shkoder, administron dhe menaxhon fondet, sipas 13 programeve të miratuara, të listuar 
me poshtë: 

1. Programi  “Planifikim, menaxhim dhe administrim”. 
2. Programi  “Planifikimi urban”. 
3. Programi  “Infrastruktura rrugore”. 
4. Programi  “Sherbime Publike”. 
5. Programi  “Transporti publik dhe levizshmeria (mobiliteti)”. 
6. Programi  “Zhvillimi ekonomik lokal dhe turizmit”. 
7. Programi  “Bujqesia dhe zhvillimi rural”. 
8. Programi  “Mjedisi dhe mbrojtja e pyjeve e kullotave”. 
9. Programi  “Arsimi parauniversitar dhe edukimi”. 
10. Programi “Strehimi dhe Shërbimet sociale”. 
11. Programi  “Kultura dhe sherbimet reakrecionale”. 
12. Programi  “Rinia dhe Sportet”. 
13. Programi “ Emergjencat Civile” 

 
Burimet e financimit te buxhetit  të Bashkisë për vitin 2018, vijnë nga dy burime: 

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat   nga taksat vendore dhe taksat e 
ndara, te ardhurat nga tarifat vendore, te ardhura te tjera, donacione dhe te ardhura qe 
trashegohen. 
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Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike për 
funksionet e reja, që i jane transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. 

 
II. Realizimi i te ardhurave te Bashkisë nga burimet e veta vendore për 8-mujorin  2018. 

 
Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat e veta, taksat e ndara, tarifat vendore, 
te ardhurat te tjera dhe donacionet. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e 
funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 8/mujorit të parë 
vitit 2018 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, 
bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë 
funksioneve.  
Rëndësi e veçantë iu dha shfrytëzimit dhe vënies në efiçencë të aseteve të veta, implementimit të 
proçedurave online e të thjeshta, zgjerimit të bazës taksapaguese, rritjes së nivelit të arkëtimeve 
nëpërmjet politikave lehtësuese, taksave të ulta dhe rritjes së frymës së konkurrencës së ndershme, 
thjeshtimit dhe standartizimit të proçedurave, si dhe trajtimit të qytetarëve dhe bizneseve si 
partnerë të përbashkët të bashkisë. 
Objektivat sipas programit të kryetarit të bashkisë, kryesisht të fokusuara në lehtësimin maksimal 
fiskal, kane ndikuar në nxitjen e zhvillimit dhe zgjerimit të biznesit, përmisëm duke ruajtur dhe madje 
duke induktuar me efikasitet rritjen e të ardhurave për zërat kryesorë që lidhen me biznesin. 
Gjithashtu mundësimi i shlyerjes së pagesave sa më pranë taksapaguesit, dhënia e shërbimeve të 
përmirësuara dhe informimi i taksapaguesit nëpermjet zyrave me Një Ndalese dhe agjentit tatimor 
Ujesjelles Kanalizime të shpërndara gjeografikisht në territorin e bashkisë pranë qytetarit, si dhe  
shtrirja e përshtatja e afateve të pagesave me qëllim lehtësimin e taksapaguesit, kanë ndikuar në 
përmirësimin e vazhdueshem të klimës së biznesit dhe marrëdhënies me taksapaguesin. 
Objektivat e përcaktuar e të realizuar, dhe që kanë ndikuar në përmirësimin  e klimës së biznesit, 
duke ruajtur e madje duke rezultuar si politika efikase në rritjen e të ardhurave, jane mbajtja e nivele 
të ulta të taksave, nivel minimal të taksës së ndikimit në infrastrukturë, lehtësimi kryesisht i 
bizneseve të vogla, mbështetja me tarifa zero për fermerët, tarifa minimale për tregjet dhe 
ambulantët etj, me rezultat dhenie frymëmarrje financiare biznesit. 
Politikat e ngjashme për tu gjendur sa më pranë taksapaguesit nëpërmjet taksave dhe tarifave të 
ulëta e në harmoni me shërbimin që ofrohet, si psh: dhënia e lehtësive fiskale për shtresat familjare 
në nevoje, taksa në minimumin e lejuar ligjor për tokën bujqesore, mundësia e arkëtimit në këste 
dhe pranë njësive administrative ku banojne etj, janë zbatuar dhe kanë rezultuar të sukseshme jo 
vetëm për zbutjen e vështirësive ekonomike për shtresa të veçanta të familjeve dhe reduktimin e 
papunësisë,por edhe për vetë rritjen e të ardhurave nga viti në vit. 
Keto politika të lehtesive fiskale kundrejt përmiresimit të shërbimit janë shoqeruar natyrisht me 
objektivin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve. Rritja e vazhdueshme e të ardhurave si nga 
biznesi, ashtu edhe nga taksapaguesi familjar, kundrejt fokusimit për uljen e barrës fiskale nga ana 
tjetër, vërteton efikasitetin e këtyre politikave, kundrejt rezultatit pozitiv që bashkia ka arritur në 
rritjen e bazës së taksapaguesve, si familjar, ashtu edhe atij biznes. 
Objektiv i rendesishem ka qene përditësimi i vazhdueshëm i regjistrave dhe kapaciteteve fiskale 
duke përfshirë gjithë territorin e bashkisë. Për këtëarsye, në bashkëpunim me Njësitë Administrative 
u koordinuan strukturat e konstatimeve në vend të këtyre kapaciteteve, u ushtruan verifikime te 
vazhdueshme në të gjitha njësitë administrative, duke vijuar me formalizimin e të dhënave me efekt 
arritjen e rezultate të mira në zërat kryesore të të ardhurave. Paralelisht janë ndjekur proçedurat e 
njoftimit brenda afatit, me vijim e masave shtrenguese për subjektet debitore. 
Si rezultat i masave të marra, si dhe i sensibilizimit të vazhdueshëm taksapaguesve, të ardhurat janë 
realizuar duke përmbushur pritshmëritë e planifikuara.  
Objektivi për sigurimin dhe rritjen e të ardhurave të realizuara prej 508,709 mijë Lekë, në krahasim 
me vitin e kaluar 414,924 u plotësua me 93.785 mijë lekë më shumë, ose 23% më shumë se vitin e 
kaluar. 
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Gjithashtu përgjatë periudhës është siguruar përafrimi i planit me nivelet e arkëtimeve, duke 
garantuar kështu të ardhurat e nevojshme për ushtrimin e funksioneve të veta të bashkisë. 
Të ardhurat e veta u realizuan në proçes dhe bashkëpunim me gjithë administratën e bashkisë, me 
Njësitë Administrative, me Institucionet si agjentë tatimorë, institucionet shtetërore etj. Vijimi i këtij 
procesi bashkëpunues do mundësojë më tej sigurimin e të ardhurave për përmirësimin e 
vazhdueshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat 
madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorittë bashkisë. 
 

Kategorizimi i të ardhurave 
- Taksat vendore: 

 Taksa mbi pasurinë  e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore 

 Taksa e ndikimitnëinfrastrukturëngandërtimet e reja 

 Taksa e fjetjesnë hotel 

 Taksa e tabelëspërqëllimereklamimi ose identifikimi 

 Tatimithjeshtuarmbifitimin, biznesivogëlnga 5 milionderi ne 8 milion,  
- Taksat e ndara 

 Taksa mbikalimin e të drejtës së pronësisë,  

 Taksa vjetore e mjeteve të përdorura,  

 Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare 

 Të ardhura pjesore nga tatimi mbi të ardhurat personale 
- Tarifat vendore 

 Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave 

 Tarifa për ndriçimin publik 

 Tarifa për gjelbrimin 

 Tarifa të shërbimit administrative të bashkisë Shkodër 

 Tarifa për parkimin e mjeteve e liçensuara dhe vendparkime publike 

 Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri 

 Tarifa për zënien e hapësirave publike 

 Tarifa nga Institucionet e arsimit, kulturës, sportitetj. 
- Të ardhura të tjera: 

 Të ardhura nga gjoba 

 Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtime, shitja e mallrave dhe e 
sherbimeve etj 

- Donacione/Sponsorizime 
 

 
Të ardhurat nga burimet e veta vendore të Bashkisë, 8 mujori i vitit 2018                                000/lekë 

      

Nr. 
Të ardhurat nga burimet e veta 

vendore 
Plan 

8-mujor 2018 
Realizimi 8-
mujori 2018 

Realizimi 
% 

8-mujore 

1 Të ardhurat nga taksat vendore 214,026 199,162 93% 

2 Të ardhurat nga taksat e ndara 51,442 50,587 98% 

3 Të ardhurat nga tarifat vendore 224,632 234,822 105% 

4 Të ardhura të tjera 10,345 23,381 226% 

5 Të ardhura nga donacionet 204 757 371% 

 TOTALI 500,649 508,709 102% 
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Të ardhurat nga burimet e veta vendore për 8/mujorin e parë të vitit 2018 u realizuan në vlerën 
508.709 mijë Lekë. Ato përfshijnë të ardhurat nga taksat, nga taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat 
dhe të ardhurat nga burime të tjera. Pjesën më të madhe të tyre e përbëjnë të ardhurat nga tarifat 
me 46% dhe të ardhurat nga taksat me 39% të totalit.   

 

 
 
 

Vijueshmëria e arkëtimeve, sipas muajve 

-

50,000 

100,000 

150,000 

Janar Shkurt Mars
Prill

Maj
Qershor

Korrik
Gusht

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht

mijë Lekë 51,024 26,814 36,557 65,329 55,434 137,497 84,711 51,342 

Cash Flow i të ardhurave 8/m I vitit 2018

 
Grafiku i  fluiditetit paraqet në baze mujore të ardhurat gjatë 8/m të vitit 2018. 

 
Niveli më i lartë i arkëtimit është në muajin Qershor, me afrimin e afatit të shlyerjes së detyrimit 

nga biznesi, si dhe ndjekjes së masave shtrënguese ndaj subjekteve debitore. 
Falë fokusimit për zgjerim të mëtejshëm të bazës taksapaguese, evidentimit të kapaciteteve, 

ndjekjes së hapave ligjorë ndaj subjekteve debitore, etj.,të ardhurat kanë ruajtur një nivelet konstant 
arkëtimeve, duke siguruar kështu fluiditet financiar në ushtrimin e funksioneve të veta të bashkisë. 
 
 
  

Të ardhura 
nga taksat  

39% 

Të ardhura 
nga taksat e 

ndara 
10% 

Të ardhura 
nga tarifat 

46% 

Të ardhura 
nga burime të 
tjera vendore 

5% 

Të ardhura 
nga 

donacionet 
0,1% 

Pesha specifike e kategorive 8/mujori 2018  
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Realizimi i të ardhurave në lidhje me planin 8/m v.2018             mijë/Lekë 

LLOJET E TË ARDHURAVE
Plan viti 

2018

Plani Janar-

Gusht 2018

Realizimi 

Janar-Gusht 

2018

Krahasimi në 

% me planin 

Gusht 2018

Realizimi 

Gusht 2017

Krahasimi në 

% me planin 

Gusht 2017

A TË ARDHURAT E VETA 678,761 500,649 508,709 102% 414,924 123%

A.I TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE 287,333 214,026 199,162 93% 172,916 115%

I.1 Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për BV 4,725 2,741 7,156 261% 3,522 203%

I.1.0 Të ardhura nga taksa mbi BV 100 87 270 311% 172 100%

I.2 Te ardhura nga taksa mbi pasurinë  e paluajtshme 129,988 103,766 118,489 114% 95,292 124%

I.2.1 Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat 97,611 79,946 103,757 130% 82,902 125%

I.2.1.1 Ndërtesa banimi 24,869 16,661 23,220 139% 13,852 168%

I.2.1.2 Ndërtesa të tjera 72,742 63,285 80,537 127% 69,050 117%

1.2.2 Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore 21,736 14,563 2,759 19% 2,351 117%

1.2.3 Të ardhura nga taksa mbi truallin 10,641 9,257 11,973 129% 10,039 119%

I.3 Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel 11,514 9,556 6,362 67% 8,678 73%

I.4 Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë 124,000 83,080 57,513 69% 51,595 111%

I.5 Të ardhura nga taksa e tabelës 17,006 14,796 9,372 63% 13,657 69%

A.II TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA 79,021 51,442 50,587 98% 37,545 135%

II.1 Të ardhura nga taksa vjetore e qarkullimit te mjeteve 64,860 42,804 43,786 102% 31,544 139%

II.2 Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë 8,500 4,845 6,769 140% 5,978 113%

II.3 Të ardhura nga taksa e rentës minerare 61 41 33 80% 24 135%

II.4 Të ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale 5,600 3,752 0 0

A.III TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE 297,236 224,632 234,822 105% 171,391 137%

III.1 Te ardhura nga tarifa e pastrimit, largimit të mbeturinave 166,879 130,525 136,593 105% 97,327 140%

III.1.1 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Familje 73,301 49,112 39,915 81% 28,538 140%

III.1.2 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Institucione 400 348 684 197% 528 130%

III.1.3 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Biznesi 93,178 81,065 95,994 118% 68,262 141%

III.2 Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik 34,267 25,454 26,156 103% 21,668 121%

III.1.1 Të ardhura  nga tarifë për ndriçimin publik nga Familje 21,791 14,601 13,192 90% 9,782 135%

III.1.2 Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Institucione 125 108 145 134% 134 108%

III.1.3 Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Biznesi 12,351 10,745 12,818 119% 11,752 109%

III.3 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin 21,509 16,817 19,288 115% 16,372 118%

III.1.1 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga Familje 9,469 6,343 6,437 101% 5,595 115%

III.1.2 Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Institucione 125 108 145 134% 123 118%

III.1.3 Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Biznesi 11,915 10,366 12,706 123% 10,654 119%

III.5 Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ 74,581 51,836 41,068 79% 36,025 114%

III.1.1 Nga tarifa  administrative, kontroll territorit, AMTP, etj. 110 73 4,816 6597% 0 100%

III.1.2 Nga tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura 110 73 44 60% 45 97%

III.1.3 Nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit 1,546 866 687 79% 1,422 48%

III.1.4 Nga tarifa parkimi për mjetet 3,751 1,800 3,090 172% 2,923 106%

III.1.5 Nga tarifë për dhënie liçensa për tregtimin e naftës 400 400 0 100

III.1.6 Nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave. 200 134 4 3% 0

III.1.7 Nga tarifat e shërbimeve që kryen struktura e MKZ 1,925 1,290 971 75% 353 275%

III.1.8 Nga tarifa për zënien e hapësirave publike 41,714 33,788 31,454 93% 31,159 101%

III.1.9 Nga linjat ajrore dhe nëntokësore 1,500 1,005 0 0

III.1.10 Nga dokumentat për tender, ankand etj. 10 6 2 33% 24 8%

III.1.11 Nga tarifa të institucioneve të arsimit, kultures, sportit, etj 23,315 12,401 11,718 94% 10,112 116%

III.1.11.1Bib lioteka "Marin Barleti" 110 73 21 28% 39 53%

III.1.11.2Muzeumet 2,900 1,885 1,828 97% 1,174 156%

III.1.11.3Teatri “Migjeni” 3,500 2,345 845 36% 1,061 80%

III.1.11.4Qendra Kulturore e fëmijëve 155 105 0 101

III.1.11.5Pallati sportit " Qazim Dervishi" 550 368 157 43% 520 30%

III.1.11.8Nga kopshtet 12,300 5,535 5,635 102% 4,434 127%

III.1.11.9Nga çerdhet 3,800 2,090 3,232 155% 2,783 116%

A.IV TË ARDHURA TË TJERA 14,864 10,345 23,381 226% 22,844 102%

IV.1 Të ardhura nga kundravajtjet administrative (Gjobat) 7,099 5,111 15,873 311% 7,957 199%

IV.2 Të ardhura nga dhënia me qira 4,075 2,730 3,823 140% 5,390 71%

IV.3 Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime 50 33 3,453 10463% 4,738 73%

IV.4 Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e sherbimeve 3,140 2,136 0 4,427

IV.7 Të ardhura te tjera 500 335 232 69% 333 70%

A.V TË ARDHURA NGA DONACIONET 307 204 757 371% 115 656%

Bashkia Shkodër, realizimi i të ardhurave Janar - Gusht 2018, krahasimi me planin 8/mujor 2018 dhe realizimin 8/mujori 2017

 
Në krahasim me realizimin e të njëjtës periudhë të vitit të kaluar, kemi një rritje të 

konsiderueshme të të ardhurave me +23%, ose +93.785 mijë Lekë. 
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Zërat kryesore që kanë ndikuar në shtimin e konsiderueshëm të të ardhurave nga viti i kaluar janë 
nga taksat e pasurisë së paluajtshme (ndërtesë, truall, tokë bujqësore) +23.197 mijë Lekë më shumë, 
taksa e ndikimit në infrastrukturë +5.918 mijë Lekë, taksat e ndara +13.042 mijë Lekë, tarifa e 
pastrimit +39.266 mijë Lekë, tarifa e ndriçmit publik +4.488 mijë Lekë, tarifa e gjebërimit 2.916 mijë 
Lekë, gjoba nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit +2.500 mijë Lekë, bileta nga muzeumet +654 
mijë Lekë, tarifa shërbimi MKZ +618 mijë Lekë, etj.  
 
Në lidhje me planin 8/mujor të vitit 2018 të ardhurat janë realizuar 102%, ose +8.060 mijë Lekë më 
shumë.  
Zërat kryesorë me tejkalim në krahasim me planin 8/mujor 2018 që janë taksa mbi ndërtesën, taksa 
e truallit, të ardhura nga taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura, tarifat vendore si 
pastrimi, ndriçimi dhe gjelbërimi, tarifa e parkimit,  dhe të ardhurat e tjera. 
Zërat ndikues në memosrealizim janë taksa e ndikimit në infrasrukturë, si rezultat i numrit të 
aplikimeve për ndërtime, taksa e hotelit dhe e tabeles si rezultat i shtyrjes së sezonit turistik deri në 
muajin shtator, si dhe taksa e tokës bujqësore, si rezultat i mungesës së informacionit të plotë nga 
Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Palujtshmeme pasojë vështirësinë e krijimit të regjistrave të saktë 
që lidhin pronën dhe taksapaguesin taksa e tokës bujqësore vijon të ketë nivele të ulëta arkëtimi. 

 
 
Grafiku i mëposhtëm paraqet nivelin e realizimit të të ardhurave në lidhje me planin 8/mujor për 

kategorite e taksave, taksave të ndara, tarifave dhe të ardhurave të tjera në lidhje.  
 
 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

Të ardhura nga 
taksat 

Të ardhura nga 
taksat e ndara

Të ardhura nga 
tarifat

Të ardhura nga 
burime të tjera 

vendore

Të ardhura nga 
donacionet

Plan 287,333,000 79,021,000 297,236,000 14,864,000 307,000 

Realizim 199,161,800 50,587,056 234,821,938 23,380,517 757,445 

Totali Plan - Realizimi 8/mujori I, sipas kategorive
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Realizimi i të ardhurave sipas Njësive Administrative 
 

LLOJET E TË ARDHURAVE
 Njësia 

Qendër 
 Postribë  Guri i Zi  Bërdicë  Velipojë  Dajç 

 Ana e 

Malit 
 Rrethina  Pult  Shosh  Shalë 

 Bashkia 

Shkoder 

A TË ARDHURAT E VETA 398,368        4,580     4,384     11,012  70,060       2,358     2,745     14,603       132        95          371        508,709           

A.I TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE 146,164        2,101     1,890     6,899     33,514       965        1,208     5,994         97          74          254        199,162           

I.1 Të ardhura nga T Th B V 7,156            -         -         -         -             -         -         -              -         -         -         7,156                

I.1.0 T B V (e prapambetur) 218                -         -         26          -             -         -         26               -         -         -         270                   

I.2 Te ardhura nga taksa mbi pasurinë  e paluajtshme 80,488          2,088     1,859     3,177     25,504       965        957        3,064         97          74          216        118,489           

I.2.1 Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat 72,593          1,376     1,348     2,053     22,405       641        612        2,443         63          37          186        103,757           

1.2.2 Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore 632                321        225        472        505            214        229        118             17          20          8             2,759                

1.2.3 Të ardhura nga taksa mbi truallin 7,264            391        286        652        2,593         110        116        503             18          17          22          11,973              

I.3 Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel 1,087            -         -         -         5,259         -         -         -              -         -         16          6,362                

I.4 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 49,244          -         23          3,400     2,003         -         -         2,821         -         -         22          57,513              

I.5 Të ardhura nga taksa e tabelës 7,971            14          7             297        748            0             251        83               -         -         -         9,372                

A.II TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA 50,587          -         -         -         -             -         -         -              -         -         -         50,587              

II.1 Taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve të përdorura 43,786          -         -         -         -             -         -         -              -         -         -         43,786              

II.2 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë 6,769            -         -         -         -             -         -         -              -         -         -         6,769                

II.3 Të ardhura nga taksa e rentës minerare 33                  -         -         -         -             -         -         -              -         -         -         33                      

A.III TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE 181,605        2,408     2,400     3,949     34,658       1,341     1,507     6,786         34          21          114        234,822           

III.1 Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave 115,390        2,115     2,036     3,147     5,259         1,218     1,372     5,910         33          17          97          136,593           

III.1.1 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Familje 34,047          965        694        853        1,610         565        488        618             17          13          45          39,915              

III.1.2 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Institucione 618                -         6             -         39               -         -         22               -         -         -         684                   

III.1.3 Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Biznesi 80,725          1,149     1,336     2,294     3,610         653        884        5,270         16          5             52          95,994              

III.2 Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik 24,276          121        120        429        758            64          82          304             0             0             0             26,156              

III.1.1 Të ardhura  nga tarifë për ndriçimin publik nga Familje 12,711          61          43          167        102            35          32          42               0             0             0             13,192              

III.1.2 Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Institucione 140                -         -         -         -             -         -         5                 -         -         -         145                   

III.1.3 Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Biznesi 11,425          61          78          263        656            30          49          257             -         -         -         12,818              

III.3 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin 18,586          -         4             4             635            -         -         58               -         -         -         19,288              

III.1.1 Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga Familje 6,431            -         2             -         4                 -         -         0                 -         -         -         6,437                

III.1.2 Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Institucione 140                -         -         -         -             -         -         5                 -         -         -         145                   

III.1.3 Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Biznesi 12,014          -         3             4             631            -         -         53               -         -         -         12,706              

III.5 Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë 11,636          172        240        369        28,006       59          53          513             0             4             16          41,068              

III.1.1 Nga tarifa shërbimie administrative, kontroll zhvillim territorit, AMTP, etj.4,597            2             8             160        12               2             6             30               0             -         -         4,816                

III.1.2 Nga tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura 44                  -         -         -         -             -         -         -              -         -         -         44                      

III.1.3 Nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit 444                24          92          39          -             6             7             75               -         1             -         687                   

III.1.4 Nga tarifa parkimi për mjetet e liçensuara, dhe  vendparkime publike 2,233                     130          138          165                73            50            21              260             -                3            16                  3,090 

III.1.6 Nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave 4                                -               -               -                    -               -               -                    -               -               -               -                            4 

III.1.7 Nga tarifat e shërbimeve që kryen struktura e MKZ 808                           16              2              6                71              1            19                 48             -               -               -                       971 

III.1.8 Nga tarifa për zënien e hapësirave publike 3,503                        -               -               -          27,850             -               -                101             -               -               -                 31,454 

III.1.10 Nga dokumentat për tender, ankand etj. 2                                -               -               -                    -               -               -                    -               -               -               -                            2 

III.1.11 Nga tarifa të  institucioneve 11,718                      -               -               -                    -               -               -                    -               -               -               -                 11,718 

III.1.11.1 Bib lioteka "Marin Barleti" 21                              -               -               -                   -               -               -                   -               -               -               -                         21 

III.1.11.2 Muzeumet 1,828                        -               -               -                   -               -               -                   -               -               -               -                   1,828 

III.1.11.3 Teatri “Migjeni” 845                            -               -               -                   -               -               -                   -               -               -               -                      845 

III.1.11.4 Qendra Kulturore e fëmijëve -                             -               -               -                   -               -               -                   -               -               -               -                          -   

III.1.11.5 Pallati sportit " Qazim Dervishi" 157                            -               -               -                   -               -               -                   -               -               -               -                      157 

III.1.11.6 Qendra Komunitare -                             -               -               -                   -               -               -                   -               -               -               -                          -   

III.1.11.8 Nga kopshtet 5,635                        -               -               -                   -               -               -                   -               -               -               -                   5,635 

III.1.11.9 Nga çerdhet 3,232                        -               -               -                   -               -               -                   -               -               -               -                   3,232 

A.IV TË ARDHURA TË TJERA 19,254          71          95          163        1,888         52          30          1,823         1             0             3             23,381              

IV.1 Të ardhura nga kundravajtjet administrative, gjoba 14,342                     71            41          163              437            52            30              732              1              0              3               15,873 

IV.2 Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë3,823                        -               -               -                    -               -               -                    -               -               -               -                    3,823 

IV.3 Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime 857                            -              53             -             1,451             -               -             1,092             -               -               -                    3,453 

IV.7 Të ardhura te tjera 232                            -               -               -                    -               -               -                    -               -               -               -                       232 

A.V TË ARDHURA NGA DONACIONET 757                -         -         -         -             -         -         -              -         -         -         757                   
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Paraqitja grafike e peshës specifike sipas Njësive Administrative 
 
Pesha kryesore në realizimin e të ardhurave për 8/mujorin e parë të vitin 2018 mbulohet nga Njësia 
Administrative qendër (qytet) me 78.3% të totalit të të ardhurave. 

 
 

Njësia Qendër
78.31%

Postribë
0.90%

Guri i Zi
0.86%

Bërdicë
2.16%

Velipojë
13.77% Dajç

0.46%
Ana e Malit

0.54%

Rrethina
2.87%

Pult
0.03%

Shosh
0.02%

Shalë
0.07%

Ndikimi në realizimin e të ardhurave sipas Njësive Administrative

 
 

 
 
 
 
Realizimi i të ardhurave në  %  për Njësi Administrative, në lidhje me planin v.2018       mijë/lekë             

 
Tabela e mëposhtme pasqyron realizimin e të ardhurave në çdo njësi administrative për vitin vitit 
2018, të kategorizuar sipas kategorive ekonomike. 

 

Nr Të ardhurat nga burimet e veta vendore Njësia Qendër Postribë Guri i Zi Bërdicë Velipojë Dajç Ana e Malit Rrethina Pult Shosh Shalë

1 Të ardhurat nga taksat vendore 69% 57% 32% 83% 96% 14% 31% 64% 63% 13% 49%

2 Të ardhura nga taksat e ndara 117% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 Te ardhurat nga tarifat vendore 87% 55% 44% 74% 72% 37% 45% 49% 3% 2% 10%

4 Te ardhura te tjera 194% 21% 28% 20% 266% 15% 9% 171% 0% 0% 1%

5 Te ardhura nga donacionet 247% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTALI 84% 36% 27% 60% 78% 15% 26% 48% 6% 3% 11%  
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III. Realizimi i buxhetit te 8-mujorit 2018 
 
Realizimi i buxhetit te vitit 2018  eshte bere duke respektuar nenin 64 te ligjit 139/2015 “ Per 
veteqeverisjen vendore “, ligjin  Nr. 9936 date 26.06.2008 “ Per  menaxhimin  e sistemit buxhetor ne 
Republiken e Shqiperise”  i ndryshuar , ligjin 68/2017  date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes 
vendore “, ligjin  nr. 10296 date 8.7.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, 
udhëzimin nr. 22 date 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit te njesive te 
qeverisjes vendore” , udhëzimin nr. 9 date 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të 
buxhetit” , udhezimin plotesues të Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr.2 dt 19.01.2018 “Per 
zbatimin e buxhetit te vitit 2018” ; ligjin 109/2017 dt 30.11.2017 “Per buxhetin e vitit 2018” dhe VKB 
nr.85 dt 26.12.2017 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2018 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 
Përfundimtar 2018-2020 të Bashkisë Shkodër” 
Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit,  të realizuara ne 8 M e vitit 2018 , nga te gjitha burimet e 
financimit, arritën në 1,630,293 mije  lekë me një nivel realizimi prej 50.5 për qind. 

                000/leke 

Emertimi Plani Korrigjuar              Fakti Realizimi ne % 

Paga dhe Sigurime                720,429              406,632  56.4% 

Shpenz.Operative                825,951              419,951  50.8% 

Subvencione                     3,000                          -    0.0% 

Transferime                919,489              611,641  66.5% 

Investime                756,717              192,069  25.4% 

Totali             3,225,586          1,630,293  50.5% 

 

 

   
Peshen me te madhe te realizimit ne perqindje e zene transferimet ne masen 66.5 % ku 

perfshihen ndihmat ekonomike dhe pagesa e personave me aftesi ndryshe ne shumen 515 443 mije 
leke si transferte e kushtezuar . 

 720,429   825,951  

 3,000  

 919,489   756,717  
 3,225,586  

 406,632   419,951  
 -     611,641   192,069  

 1,630,293  

Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me  te gjitha burimet 
e  financimit  

Plani Korrigjuar Fakti

56.4% 50.8% 
0.0% 

66.5% 
25.4% 

50.5% 

Realizimi ne % 

Realizimi ne %
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          000/ lekë   
Shpenzimet per paga  rreth 55.5 % jane realizuar me burim financimi Burimet  e Veta , rreth 41.7% 
me Transferte Specifike, 0.1% me donacion  dhe 2.7 % me Transferte te Kushtezuar. 
Shpenzimet operative rreth  84.9 % jane realizuar me Burimet e veta, 14.8 % me Transferte 
Specifike, 0.4% me donacion  . 
Shpenzimet per transferime jane realizuar me transferte te kushtezuar me rreth 84.5% ,me Burimet 
e veta 13.7 %  dhe 1.8 % me transferte specifike. 
Shpenzimet per  investime rreth  72.8 %  jane realizuar me Burimet e Veta ,  1.1 % me transferte 
specifike , 23.9% me transferte te kushtezuar dhe 2.2 % me donacione. 
Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve te financimit paraqitet si me poshte:        
                   

                 

  
 
 
Fondi rezerve per vitin 2018 eshte planifikuar ne shumen prej 6 000 mije leke dhe nuk eshte 
perdorur akoma gjate 8 M te vitit 2018.  

 
Ne zbatim te pikes 4 te VKB nr.85 dt 26.12.2017 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2018 dhe 

Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2018-2020 të Bashkisë Shkodër” gjate  8 M te 2018 
jane miratuar 18 vendime per rishperndarjen e projekteve të investimeve, brenda të njëjtit program; 
rishpërndarjen ndërmjet zërave të shpenzimeve korrente, brenda të njëjtit program; rishpërndarjen 
brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korrente, ndërmjet njësive të ndryshme 
shpenzuese. Konkretisht si me poshte: 

 

25% 

26% 

0% 

37% 

12% 

Pesha specifike e shpenzimet totale per 8M 2018 

Paga dhe Sigurime

Shpenz.Operative

Subvencione

Transferime

Investime

55% 
42% 

0% 
3% 

Realizimi i zerit paga dhe sigurime sipas 
burimeve te financimit 

Burimet e Veta

Tr.Specifike

Donacion

Tr.Kushtezuar

85% 

15% 0% 
0% 

Realizimi i zerit Shpenzime opertive sipas 
burimeve te financimit 

Burimet e
Veta

Tr.Specifike

Donacion

14% 2% 

0% 

84% 

Realizimi i zerit transferimi sipas 
burimeve te financimit 

Burimet e Veta

Tr.Specifike

Donacion

Tr.Kushtezuar

73% 
1% 2% 

24% 

Realizimi i zerit te investimeve sipas burimeve te 
financimit 

Burimet e Veta

Tr.Specifike

Donacion

Tr.Kushtezuar
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          Vendime  
 Qellimi  

Nr. Date 

74 19.03.2018 
 Ridetajim te fishes se Sherbimit te mirembajtjes te varrezave 
publike dhe varrezave te deshmoreve  

118 17.05.2018 
 Miratimi i rishperndarjes se fondit te zerave te projekteve te 
investimeve brenda te njejtit program per vitin 2018  

121 23.05.2018 
 Miratimi i rishperndarjes se fondit te zerave te projekteve te 
investimeve brenda te njejtit program per vitin 2018  

150  22.06.2018  

 Miratimi i rishperndarjes se fondit te zerave te projekteve te 
investimeve brenda programit 4530, menaxhimi rrugeve,pakesime 
nga teprica te kontratave te zbatimit te lidhura ne 2018 dhe shtesa 
investimesh per vitin 2018  

154  26.6.2018  
 Miratimi i risjperndarjes se fondit brenda programit 4570, 
Transporti Publik, nga zeri i projekteve te investimeve ne zerin e 
projekteve te investimeve Drejtoria e Sherbimeve Publike.  

169  13.7.2018  
 Miratimi i rishperndarjes se fondeve te zerave te shpenzimeve 
korrente brenda te njejtit program per vitin 2018  

182  19.7.2018  
 Miratim Rishperndarje fondi brenda programit 8140, Zhvillimi i 
Sportit  

184  23.7.2018  
 Miratim rishperndarje  fondi brenda programit 4130,Mbeshtetje 
dhe Zhvillim Ekonomik per vitin 2018  

186  2.8.2018  
 Miratim rishperndarje e fondit ndermjet artikujve, brenda te njejtit 
program te buxhetit 2018, Arsimi Parauniversitar dhe Edukimi 
(P9F1O2A9)  

187  3.8.2018  
 Miratim rishperndarje fondit te zerave te projekteve dhe 
investimeve brenda programit 4530, Menaxhimi i rrugeve  

192  8.8.2018  
 Miratim Rishperndarje fondi brenda programit 9120, Arsimi 
Parashkollor (Kopshtet)  

193  9.8.2018   Miratim rishperndarje brenda programit 10140, Cerdhet  

194  9.8.2018   Miratim Rishperndarje fondi brenda programit 8250, Kultura  

197  16.8.2018  
 Miratim rishperndarje fondi brenda programit 9230 Arsimi 
parauniversitar (mesem-pergjithshem) DEK  

201  28.8.2018  
 Miratim rishperndarje fondi brenda programit 4530, Menaxhimi i 
rrugeve  

202  31.8.2018  
 Miratim shperndarje fondi  brenda programit 8140 Zhvillimi i 
Sportit  
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Transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore 

Të ardhurat e veta përfshijnë transferten e pakushtezuar, te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 
dhe te ardhura nga burime te tjera. Këto burime të ardhurash, jane burimi kryesor i buxhetit te 
bashkise dhe zene 59.5 % te totalit te buxhetit te planit te korrigjuar .Bashkia i përdor për financimin 
e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë vitit 2018 
përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia 
menaxhon burimet e veta dhe siguron të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.  
Totali i shpenzimeve të realizuara me burim financimi transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat e 
veta vendore eshte 41.9 % , pagat jane realizuar ne masen 51.8 %, shpenzimet operative 51.2 %, , 
transferimet  ne masen 59.7% dhe investimet ne masen 21.7 % . 
           000/leke 

 

 
Ne totalin e shpenzimeve të realizuara me burim financimi transferten e pakushtezuar dhe te 
ardhurat e veta vendore shpenzimet per paga  zene rreth  28 % ,  shpenzimet operative zene rreth 
44.2 %,  shpenzimet per  transferime zene 10.4 % dhe shpenzimet per  investime zene rreth 17.4  % 
te totalit te realizuar nga ky burim. 

 

435562 696034 

3000 
141427 644940 

1920963 

225763 356496 
83689 139801 

805749 

Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me burim financimi 
transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta 

Plani Korrigjuar Fakti

51.8% 51.2% 

0.0% 

59.2% 
21.7% 

41.9% 

Realizimi ne % , ne krahasim me planin , me burim financimi 
transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta 

Realizimi ne %

28% 

44% 

11% 17% 

Pesha specifike e shpenzimet 2018 
, me burim financimi transferten e pakushtezuar dhe  te ardhurat e 

veta 
 

Paga dhe Sigurime

Shpenz.Operative

Subvencione

Transferime
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Transferta specifike 

Ne vitin 2018 bashkia vazhdon te kryeje funksionet e transferuara me burim financimi transferten 
specifike. 
 

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në 
arsimin parauniversitar 
Në transfertën specifike të vitit 2018,  janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të 
arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar. 
Për Arsimi parashkollor (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe punonjës në Qendrat Kulturore të 
Fëmijëve/punonjës mbështetës, janë alokuar fonde  për paga dhe sigurime shoqërore për 239 
punonjës të transferuar.  
Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar fondet për paga dhe 
sigurime shoqërore për 43 punonjës të transferuar.  
Bashkia Shkoder, per te perballuar pagat dhe sigurimet shoqerore te ketij funksioni , ka parashikuar 
qe ne fillim te vitit, fond edhe nga te ardhurat e bashkise . 

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH) 
Në transfertën specifike te vitit 2018, janë fondet për shërbimin e  Mbrojtjes nga Zjarri dhe  
Shpëtimit. Në këto fonde bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe 
shpenzimet operative. Shuma e alokuar eshte 34 441 mijë lekë, numri i punonjësve 35.  

Rrugët  rurale 
Në transfertën specifike të vitit 2018, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku 
në bashki. Për këtë funksion për vitin 2018  I janë  akorduar 18 396 mijë lekë. 

Administrimi i pyjeve 
Në transfertën specifike te vitit 2018, janë planifikuar  fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond 

perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet 
operative.Për këtë funksion për vitin 2018 janë alokuar 9 226 mijë lekë, numri I punonjësve është 14.  

Ujitja dhe Kullimi 
Në transfertën specifike të vitit 2018, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond 
perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet 
operative.Për këtë funksion për vitin 2018 i janë alokuar 26 734 mijë lekë, numri i punonjësve është 
14.  

Konviktet e arsimit parauniversitar 
Në transfertën specifike të vitit 2018, Bashkisë Shkodër i janë akorduar  fonde për konviktet e arsimit 
parauniversitar. Në këtë transfertë ishin te përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të 
personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Fondi i 
alokuar për këtë funksion per vitin eshte  57 315 mije lekë . 

Qendrat e Shërbimeve Sociale 
Në transfertën specifike të vitit 2018 te Bashkisë Shkodër  i janë akorduar fondet për paga dhe 
sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative për qendrën  “Shpresa” Shkodër. Shuma 
e alokuar për këtë qendër eshte 19 371 mije lekë. 

Realizimi i transfertes specifike ne total paraqitet si me poshte: 
Ne totalin e shpenzimeve me burim financimi transferten specifike realizmi ne total  eshte 60.6 %. 
Jane realizuar pagat me rreth  63.4%, shpenzimet operative me rreth 54 % , transferime me rreth 
59.4 % dhe investimet me 69.3%. 
                  000/leke 

Emertimi Plani Korrigjuar Fakti Realizimi ne % 

Paga dhe Sigurime                267,716              169,740  63.4% 

Shpenz.Operative                114,824                61,963  54.0% 

Transferime                   18,709                11,114  59.4% 

Investime                     3,100                   2,148  69.3% 

Totali                404,349              244,965  60.6% 
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Ne realizmin e shpenzimeve me  transferte specifike, peshen me te madhe specifike me  69 %, e 
zene pagat e punonjesve . 

 
 
Transferta e kushtëzuar 

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes 
Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet 
në nevojë dhe  për përsonat me aftësi ndryshe, qe zene edhe 85.3 % te totalit te transfertes se 
kushtezuar te akorduar ne 8 M 2018 ne shumen  757 930 mije leke  ku perfshihen dhe fondet e 
muajve shtator dhe tetor 2018, , ushqimet e nxënësve konviktorë të shkollave të mesme 
profesionale, ushqimi për fëmijët me aftësi ndryshe të shkollës “3 dhjetori” si dhe investime . 
Realizimi i  shpenzimeve me burim financimi transferten e kushtezuar  ne total eshte 64.6% . 
Shpenzimet per paga jane realizuar ne masen 67.5 % , transfertat  68.1 %  dhe  inevstimet  ne masen  
44 %.  
           000/leke 

Emertimi Plani Korrigjuar Fakti Realizimi ne % 

Paga dhe Sigurime              16,140             10,900  67.5% 

Shpenz.Operative                8,915  
 

0.0% 

Transferime            759,272           516,785  68.1% 

Investime            104,111             45,857  44.0% 

Totali           888,438         573,542  64.6% 

267716 
114824 

18709 
3100 

169740 
61963 11114 

2148 

Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me burim financimi transferte 
specifike 

Plani Korrigjuar Fakti

63.4% 54.0% 59.4% 69.3% 60.6% 

Realizimi ne % 

Realizimi ne %

69% 

25% 

5% 1% 

Pesha specifike e shpenzimet 2018 
, me burim financimi transferte specifike 

Paga dhe Sigurime

Shpenz.Operative

Subvencione

Transferime
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Ne transferten e kushtezuar , peshen me te madhe specifike prej  90.1 %, e zene transferimet , fondi 
i ardhur per pagesen e ndihmes ekonomike, paaftesise dhe invaliditeti 
 

 
 
 

Bashkia vazhdon zbatimin e projektit “Po të ardhmes”, të Programit Italo-Shqiptar të Konvertimit të 
Borxhit (IADSA), në rikonstruksionin dhe arredimin e Qendrës së parë Rinore Publike, në Bashkinë 
Shkodër.Krijimi i qendres rinore synon nxitjen dhe promovimin e pjesemarrjes aktive ne formim 
profesional e edukim, aktivitete artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër. 
Nepermjet funksionimit, konsolidimit te sherbimeve si: informim, edukim dhe trajnime profesionale 
prane qendres rinore publike, do te arrihet krijimi i kushteve për vajzat dhe djemtë të shprehin 
aftësitë dhe krijimtarinë e tyre.  Projekti i plote eshte ne shumene leke   54.815 mije leke, i 
parashikuar per vitin 2017 dhe vitin 2018. Realizimi për  kete vit është në shumën 30,016 mijë lekë 
dhe ne total per dy vitet 36,711 mije leke. 

 
Detyrimet e prapambetura të bashkisë Shkodër, te trasheguara nga zbatimi i Reformes 

Territoriale 
 

16140 

8915 

759272 

104111 

888438 

10900 

516785 

45857 

573542 

Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me burim financimi 
kushtezuar 

Plani Korrigjuar Fakti

67.5% 
0.0% 

68.1% 44.0% 64.6% 

Realizimi ne % 

Realizimi ne %

2% 0% 

90% 

8% 

Pesha specifike e shpenzimet 2018 
, me burim financimi kushtezuar 

Paga dhe Sigurime

Shpenz.Operative

Subvencione

Transferime
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Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave, detyrime të prapambetura konsiderohen 
detyrimet financiare të përcaktuara nga një ligj/kontratë /marrëveshje /vendim gjykate i formës së 
prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke 
përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e 
vetëqeverisjes vendore.  
Me vendim te Këshillit Bashkiak   nr. 15   Dt. 28.04.2016 “Per miratimin e buxhetit faktitk te vitit 
2015 te Bashkise Shkoder”  Bashkia Shkoder, jane miratuar detyrimet e  trasheguara nga ish-
komunat detyrime per vendime gjykate te formes se prere ose ne proces, detyrime me fatura, 
detyrime pa fatura dhe vetem me kontrata, me fondet perkatese te tyre. Kjo procedure eshte 
ndjeke, në zbatim të reformës territoriale VKM nr 510, datë 10.06.2015 “ Për miratimin e 
procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe 
të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të 
prekura nga riorganizimi administrative-territoriale” 
Gjatë vitit 2018 bashkia Shkodër ka raportuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë me shkresat 
nr.132 Prot, date 04.01.2018 për tremujorin e IV-t të vitit 2017, me nr.4954 prot, datë 04.04.2018, 
për tremujorin e parë të vitit 2018, dhe nr.10743 Prot, datë 05.07.2018 për tremujorin e dytë të vitit 
2018. 
Detyrimi i mbetur është 63,861 mije leke, nga këto janë 29,781 mije lekë detyrime në investime të 
cilat kanë parregullsi dokumentacioni ligjor dhe financair, 838 mije lekë detyrime për mallra dhe 
Shërbime ndër të cilat subjektet nuk kanë dorëzuar faturë, 31,577 mije  lekë detyrime për vendime 
gjyqësore të cilat janë në proces gjyqësor. 
Detyrimet e FSHZH-se jane likuiduar plotesisht. 
Deri ne fund te vitit 2018, Bashkia Shkoder, do te rivleresoje mundesine e likuidimit te ketyre 
detyrimeve, duke kontrolluar dokumentacionin ligjor dhe financiar, ne drejtim te rregullsise se  
procedurave dhe dokumentave financiare. 

Likuidimi i detyrimeve te vonuara të krijuara në fund të vitit 2017 si rezultat i pezullimit të 
pagesave (limitit të përdorimit të cash-it) 
 
Në fund të vitit 2017, u krijuan rishtazi detyrime të palikuiduara për Bashkinë Shkodër , raportuar 
deri me datë 28.12.2017, në shumë totale 131,987 mijë lekë,  të ndara, në zërin shpenzime 
operative në shumën 91,473 mijë lekë dhe në zërin Investime dhe projekte në shumën 38,663 mijë 
lekë, të tjera në shumën 1,851, mijë lekë. Këto detyrime janë krijuar nga pezullimi i pagesave për: 

 projektet e financuara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve me shkresën nr.13433 prot, datë 
02.10.2017 ardhur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë,  

 projektet e Investimeve të Ujitjes dhe Kullimit dhe Rrugëve Rurale me shkresën nr.13434 
prot, datë 02.10.2017.  

 vendosje limit ne pagesa, me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me nr.15973 
prot, datë 09.11.2017, shkresë nr 18123. prot me datë 05.12.2017 me objekt “Mbi limitin e 
përdorimit të cash-it për njësitë e qeverisjes vendore” për muajin Nëntor dhe Dhjetor. 

 
Deri me datë 30.04.2018 u  likujduan detyrimet e krijuara si me siper, në zërin shpenzime operative 
në shumën 86,351  mijë lekë, Investime dhe projekte janë likujduar në shumën 38,663 mijë lekë, të 
tjera në shumën 1,851  mijë lekë . 
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P1. Programi i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim,Administrim) 
 
Hyrje 
Programi i administratës vendore përcakton menaxhimin dhe mbështetjen administrative për 
programet e tjera të punës, veçanërisht në vazhdimësine e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në 
të gjitha nivelet e institucionit per te mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe 
kuadrit ligjor në funksion. 
 
Politikat e zhvillimit 
 

 
 
Meqënëse qeverisja e mirë ndërlidhet me aftësinë e Bashkisë për të siguruar shërbimin më të mirë 
për komunitetin, çdo anëtar është aktiv për të dhënë kontributin e tij. Prandaj, për ne ekziston një 
nevojë e vazhdueshme që Bashkia të veprojë si lehtësuese duke iu prirë qytetarëve: 

 drejt të menduarit strategjik,  

 duke i përfshirë ata në çështjet e pushtetit lokal,  

 duke i bërë partnerë në zgjidhjen e problemeve. 
 

Politikat e vazhdueshme, e cila do te zbatohet nga administrata e bashkise së Shkodrës do të jenë:.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Qeverisja jonë lokale do të bazohet në parimet e sundimit te ligjit, përgjegjësisë, 

llogaridhënies, besimit, transparencës, efektivitetit, efikasitetit, partneritetit dhe koherencës.  

 

I. Një strukturë menaxhuese cilësore,  duke krijuar mundësine dhe lehtesinë për 

perthithjen e  burimeve njerëzore profesionale dhe  në funksion të zbatimit te qëllimeve 

dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. 

 
II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset 

vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, proçedurave 

dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.  

III. Dixhitalizmi i administratës publike është dhe do të mbetet një nga prioritetet tona në 

kuadër të programit të administratës vendore 

Ne jemi të angazhuar për të shtuar dhe promovuar shërbimet elektronike për qytetarët, 

biznesin dhe administratën. Prioritet do të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i 

shërbimeve në administratën publike vendore. Është realizuar ofrimi i sherbimeve 

administrative elektronike ndaj qytetarëve ne Bashkine Qender dhe në Njesitë 

Administrative.  
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F1 Administrata vendore 
F1.O1. Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe 
përgjegjësive. 
 

Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori 2018 

Përmirësimi i qeverisjes lokale,  
nëpërmjet përdorimit efektiv 
të burimeve njerëzore.  
 
 

Përmirësuar qeverisja lokale  
duke rritur efektivitetin e 
përdorimit të burimeve 
njerëzore. 
 

Realizuar pagat dhe sigurimet 
shoqërore të administratës, 
kompensimet për 
kryefamiliarët me më shumë se 
3 fëmijë . 

Rekrutimi i Administratës 
Vendore në mënyrë 
transparente, me 
profesionalizëm  dhe në bazë 
të meritave, aftësive 
profesionale, pavarësisë dhe 
integritetit, vazhdimësisë së 
karrierës, përgjegjësisë dhe 
korrektesës në zbatimin e 
ligjeve. 

Rekrutimi për vendet vakante 
në zbatim të ligjit "Për 
nëpunësin civil", i ndryshuar, 
dhe VKM- ve përkatëse . 

 

Ngritja e kapaciteteve të 
burimeve njerëzore 
(planifikuese dhe menaxhuese) 
nëpërmjet trajnimeve të 
ndryshme. 

Është në proces . Po vazhdohet 
me trajnimin e detyrueshëm të 
punonjësve të rekrutuar dhe do 
vijohet më tej trajnimi i 
punonjësve për detyrat dhe 
përgjegjësitë e pozicioneve të 
punës. 

 
 

Përgatitja  e dokumentacionit 
dhe realizimi i procedurave te 
prokurimit publik duke patur si 
kriter perdorimin me efiçensë 
të fondeve publike. 

Përmirësuar përgatitja dhe 
realizimi i procedurave të 
prokurimit publik duke rritur 
eficensën e përdorimit të 
fondeve publike. 
 

Njësia e Prokurimeve Publike ka 
realizuar 126 procedura 
prokurimi, nga të cilat: 9 
proçedura të hapura,37 
proçedura kërkese për 
propozim,73 proçedura blerje 
me vlerë të vogël, 6 procedura 
shërbim konsulence dhe 1 
proçedurë Amendament për 
mbulimin e nevojave të fillim 
vitit.Janë në proçes 25 
proçedura prokurimi 
 

Shqyrtimi i dokumentacionit 
dhe kërkesave për paisje me 
“Leje Ndërtimi”,”Leje 
Zhvillimi”,”Deklaratë 
Paraprake Punimesh”,dhe 
“Çertifikatë Përdorimi”, të 
qytetarëve dhe subjekteve të 
ndryshme  
 

Asistence e vazhdueshme në 
kushtet e ndryshimit të 
legjislacionit dhe përkatësisht 
të “Planit të Pergjithshëm 
Vendor” dhe adoptimeve të 
herpas’hershme  
të sistemit on-line e-leje ,pranë 
portalit e-Albania 

Drejtoria e Kontrollit dhe                      
Zhvillimit të Territorit,Sektori i 
Lejeve të Ndërtimit dhe 
Kontrollit mbi Territorin ka 
shqyrtuar 351 kërkesa nga të 
cilat 36 janë në proçes,ndërsa 
315 janë shqyrtuar si më 
poshtë: -“Leje Ndërtimi”, 146 
kërkesa, nga të cilat 87 
miratuar dhe 59 refuzuar.-“Leje 
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Zhvillimi”,36 kërkesa ,nga të 
cilat 25 miratuar dhe 11 
refuzuar.-“Deklaratë Paraprake 
punimesh”,82 kërkesa,nga të 
cilat 43 miratuar dhe 39 
refuzuar.-“Çertifikatë 
Përdorimi”,51 kërkesa,nga të 
cilat 28 miratuar dhe 23 
refuzuar. 
Taksa dhe tarifa në mijë lekë: 
-Taksë ndikimi në infrastrukturë 
për: 1. “Lejet e Ndërtimit” 
51,420.150  
2.”Lejet e ALUIZNIT” 
38,718.347  
3.Tarifë “Studimi dhe 
Planifikimi”  
4,467.043 
4.Tarifë “Pastrimi dhe Largimi 
të Mbeturinave”(kantieri) 
3,023.862 
5.Tarifat e “Kontrollit të 
Zhvillimit të 
Territorit”(Çertifikata e 
Përdorimit)  
635,0 
6.Tarifë aplikimi për “Leje 
Zhvillimi”  
54.0 
7.Tarifë aplikimi për “Leje 
Ndërtimi” 
330.0 

 
 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 

Realizimi 
           8-mujori  

2018 
në mijë lekë 

P1.F1.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e 
administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të 
përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe 
përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e 
shërbimeve ndaj qytetarëve. 

205,165 135,093 

P1.F1.O1.A2 Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të 
përmbushjes  së misionit, qëllimeve dhe objektivave të 
Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj 
qytetarëve. 

300  

P1.F1.O1.A3 Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së 
Shkodrës 

 200     
Në proces trajnimi i 

detyrueshëm  
P1.F1.O1.A4 Aktivitet social -kulturor për stafin administrativ 
të Bashkise Shkoder 

668 
Parashikuar në 
muajin dhjetor 
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F1.O2. Sigurimi i Shërbimeve mbështetëse për mirëfunsionimin e administratës së Bashkisë së 
Shkodrës 
 

Objektivat Realizimi i objektivave  
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori 2018 

 Mbështetja dhe ofrimi i 
shërbimeve bazë për 
funksionimin administratës 
së Bashkisë së Shkodrës  

Ofrimi  i shërbimeve mbështetëse bazë 
duke përmirësuar dukshëm kushtet  e 
punës për  të gjithë administratën . 
 

Realizuar furnizimi me energji, 
ujë, shërbimi postar,telefoni 
celulare,  etj 

Shërbim me kancelari dhe 
shtypshkrime për 
Administratën e Bashkisë së 
Shkodrës. 

Aktiviteti është realizuar Realizuar 

 Shërbim higjeno-sanitar 
për Administratën e 
Bashkisë së Shkodrës  

Përmirësuar shërbimi  Realizuar  

 Shërbime mbështetëse 
bazë të mirëmbajtjes 
(materiale hidraulike, 
elektrike etj)  

 Realizuar furnizimi me 
materialel ektrike,bojera ,stuko 
etj 

 Mbështetje dhe ofrim i 
shërbimit të transportit për 
funksionimin e 
administratës së Bashkisë 
së Shkodrës   

Përmirësuar shërbimi i transportit për  
ushtrimin e funksioneve të stafit në të 
gjithë territorin e Bashkisë. 
Në proces  vleresimi  mirëmbajtje mjete 
transporti 

Realizuar procedura  prokurimit 
për blerje karburanti.  Është 
realizuar pagesa  në kohë dhe 
sipas afateve e taksave të 
qarkullimit dhe kolaudimit të 
mjeteve .  

Organzimi i pritjeve të   
përfaqesuesve të 
institucioneve vendase dhe 
të huaja .  

Garantohet standarti i shërbimeve të 
pritjes dhe përcjelljes së delegacioneve 
dhe pranimit të ftesave për 
bashkëpunim me qëllim vendosjen e  
marrëdhënieve dypalëshe me shumë 
institucione homologe në nivel lokal, 
rajonal dhe ndërkombëtar. 

Realizuar në kohë shërbimi  i 
shpenzimeve  për pritje 
përcjellje 
 

 Udhëtime e dieta për 
administratën vendore në 
funksion të kryerjes së 
shërbimeve në punë  

Rimbursimi i udhëtimeve dhe dietave i 
administratës vendore në lëvizje për 
arsye pune brenda dhe jashte vendit 

Realizuar  në kohë shpenzimi  I 
udhëtimeve dhe dietave i 
administratës  

 Blerje pajisje zyre për 
administratën e Bashkisë së 
Shkodrës  

Në proces kërkese per  prokurim paisje 
zyre:kondicionere,rafte,tavolina,karrike, 
sipas kërkesave dhe rinovim i tyre çdo 
vit . Tender I perqendruar.      

Mbështetje me paisje 
funksionale  për përmbushje të 
kushteve fizike optimale për 
kryerjen e detyrave. 

Sigurimi i ndërtesave  
administrative të Bashkisë 
së Shkodrës.  
 

Afati i realizimit të këtij objektivi është 
në muajin tetor 2018. 
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Shërbim i mirëmbajtjes për 
godinat administrative të 
Bashkisë së Shkodrës 
 

Vazhdim I përmirësimit të kushteve në 
ndërtesat  administrative  funksionale 
dhe në shërbim të administratës 

Realizuar mirembajtja e 
magazinës 125 m2 

Paisje me uniforma për 24 
punonjës të policisë 
bashkiake  
 

Përmirësuar standarti i paraqitjes së 24 
punonjesve të policisë bashkiake 
 

Realizuar blerja e uniformave 
për 24 punonjësit e policisë 
bashkiake 
Policia Bashkiake ka marrë për 
shkelje administrative në 1431 
raste me vlere 2,067 mijë lekë. 
 

Aplikim, marrje e 
Çertifikatave të pronësisë 
për pronat të Bashkisë së 
Shkodrës 
 

Dërguar ne ZVRPP Shkodër aplikime për 
kopje kartele pasurie,leshim kopje 
fragment harte,rregjistrim prone,lëshim 
vërtetim pronësie,rregjistrim i kalimit të 
pronësisë,kopje vertetim dokumenti 
tekniko-ligjor,informacion zyrtar 
 

Lëshim kopje kartelë pasurie 
për 53 prona me vlere 53 
kartela *1000 leke= 53000 lekë 
Informacion zyrtar 34 * 700 
lekë = 23800 
Lëshim kopje fragment harte 
për 17 prona * 1000 lekë/ hartë 
= 17000 lekë 
Kopje vertetim dok tekniko – 
ligjor 22*200 =4400 lekë 
Rregjistrim prone 8 
*7000=56000 lekë 
Lëshim vertetim pronesie 
1*1500=1500 lekë 
Regjistrimi I kalimit te pronesise 
me ane të VKM 362, datë 
20.06.2018  për  10 prona  
47200 lekë 
Rregjistrimi I kalimit të 
pronësisë me VKM 1088, datë 
23.7.2018  për 8 prona 58100 
leke 
Lëshim vertetim pronësie 
1*1500 =1500 leke 
Totali 262 500 lekë 

 Shërbim Interneti për 
Institucionin e Bashkisë së 
Shkodrës  

Shërbim Internetit i integruar në të 
gjithë Bashkinë Shkodër (Bashkinë 
Qendër, Njësitë Administrative dhe 
Lagje). 

Sherbimi I internetit ofrohet në: 
Bashkinë Qendër 
5 Lagjet 
10 Njësitë Administrative 
5 Qendrat Komunitare të qytetit 

Mirëmbajtje 3-vjeçare e 
Sistemit të Integruar të 
Zyrës me Një Ndalesë 
(SiZ1N -Smart Processes 
Enterprise)  

kontrata deri  31.12.2018  

Informimi i qytetareve 
permes mediave vizive per 
perfitimin e sherbimeve nga 
Bashkia Shkoder  

Aktiviteti është në process përcaktimi 
të termave të referencës 

Publicitet online ne faqen 
zyrtare web të Bashkisë 
Shkodër, në rrjetet sociale dhe 
media vizive 

 Mirembajtje 3-vjeçare e 
Sistemit të Integruar të 

11718 bisnese te regjistruar ne sistem                        Realizuar - në vazhdimësi 
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Tarifave dhe Taksave 
Vendore (SiTTV)  

 Mirëmbajtje 3-vjeçare 
Pajisje Informatike  

Infrastrukturë pajisjesh TIK të 
mirëmbajtura dhe të reja në shërbim të 
administratës 

Realizuar 

Blerje pajisje të 
Teknologjisë së 
Informacionit dhe 
Komunikimit (TIK)  

40 komponente pajisjesh TIK 
multifunksionale të mirëmbajtura                                                                 

Parashikuar në muajin shtator 
 

Mirëmbajtje 3-vjeçare e 
faqes zyrtare web 
www.bashkiashkoder.gov.al 
dhe moduleve të integruara 
të saj  

Aktiviteti është realizuar në zbatim të 
objektivave dhe termave të referencave 
të përcaktuar. Është lidhur kontrata me 
OE fitues e vlefshme deri më 
31.12.2018 

Faqja zyrtare e Bashkisë 
Shkodër është online, aktive 
24/7 me të gjithë modulet 
ndërvepruese me qytetarët dhe 
shërbimet zyrtare e-mail. 

Upgrade-im i platformës 
Transparenca e Buxhetit në 
Mobile App dhe 
mirëmbajtje  
Detyrime dhe kompensime 
legale ( procese gjyqsore)  
 
 
 

Ne proces realizimi te kontrates 
 
 
 
Realizimi I shlyerjes së detyrimeve që 
rrjedhin nga vendimet 
gjyqësore( çështje në procese 
gjyqësore, detyrime të ardhura nga 
zyrat përmbarimore etj) 

 
 
 
 
Procese gjyqsore  për 303  raste  
civile/administrative me objekte 
gjykimi të ndryshëm, 
konkretisht:- 196 procese 
gjyqsore të trashëguara dhe 
proçes gjykimi  
-107 procese gjyqsore të vëna 
në levizje sipas rekomandimeve 
të KLSH  
- 22 procese gjyqsore të 
pushuara të vitit 2018  
-70 procese gjyqsore të 
ankimuara   
Realizuar 383.986 mijë lekë 

Blerje automjete në 
funksion të administratës  

Realizuar Jane  blere 2  mjete transporti 
te reja   
për kryerjen e detyrave dhe 
funksioneve të përditshme të 
administratës 

 Rikonstruksion kati perdhe, 
ish Hotel Sporti Shkoder    

Në proces  vlerësimi  

Sistemi i Vëzhgimit i 15 
Njësive Administrative me 
Bashkinë Qendër  

Ështe realizuar procedura e prokurimit 
dhe është në proces ankimimi 

 

 Sistem Regjistrimi Video 
Full HD për Sallën e Këshillit 
të Bashkisë  

Ne proces realizimi te kontrates  

 Upgrade-im dhe 
mirëmbajtje për ofrimin e 
shërbimeve administrative 
përmes SiZ1N dhe taksave e 
tarifave vendore SiTTV 
permes faqes zyrtare ëebtë 

Ne proces realizimi te kontrates  
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Bashkisë Shkodër dhe 
portalit e-Albania  

 Upgrade-im i 
funksionaliteteve dhe 
mirëmbajtje e Sistemit të 
Informacionit të 
Shërbimeve Sociale  

  

 Ndërtimi i Bazës së të 
Dhënave të Monitorimit të 
Shërbimit të Pastrimit  

  

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F1.O2 

Aktiviteti Buxheti 2018 
 

në mijë lekë 

Realizimi 
8-mujori  2018 

në mijë lekë 

P1.F1.O2.A1 Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për 
funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës 

 
6,810 

4,150 

P1.F1.O2.A2 Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për 
Administratën e Bashkisë së Shkodrës 

9,500 
6,812 

P1.F1.O2.A3 Shërbim higjeno-sanitar për Administratën e 
Bashkisë së Shkodrës 

300 
    223 

P1.F1.O2.A4 Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes 
(materiale hidraulike, elektrike etj) 

1,000 
813 

P1.F1.O2.A5 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për 
funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës 

4,610 
3.243 

P1.F1.O2.A6   Organzimi   i   pritjeve   të perfaqesuesve 
te institucioneve vendase dhe te huaja . 
 

1,400 
580 

Vazhdimesi 

P1.F1.O2.A7 Udhëtime e dieta për administratën vendore në 
funksion të kryerjes së shërbimeve në punë 

1,000 
417 

P1.F1.O2.A8 Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së 
Shkodrës 

800 kërkese për 
prokurim tender i 

përqendruar 
P1.F1.O2.A9 Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së 
Shkodrës. 

800 
afati në Tetor 

P1.F1.O2.A10 Shërbim i mirëmbajtes për godinat 
administrative të Bashkisë së Shkodrës 

700 
518 

P1.F1.O2.A12 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake   
 500 408 

P1.F1.O2.A13 Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të 
Bashkisë Shkodër 

 
          2,500                            

263 

P1.F1.O2.A14 Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së 
Shkodrës 

 
2,100                

272 
në vazhdimësi 

P1.F1.O2.A15 Mirëmbajtje 3-vjeçare e Sistemit të Integruar të 
Zyrës me Një Ndalesë (SiZ1N -Smart Processes Enterprise) 

 
710 

në proces zbatimi 
deri 31.12.2018 

P1.F1.O2.A16 Informimi I qytetareve permes mediave vizive per  në process 
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perfitimin e sherbimeve nga Bashkia Shkoder 76 përcaktimi të 
termave të 
referencës 

P1.F1.O2.A17 Mirembajtje 3-vjeçare e Sistemit të Integruar të 
Tarifave dhe Taksave Vendore (SiTTV) 

 
550 

në process zbatimi 
deri 31.12.2018 

P1 F1 O2 A18 Upgrade-im i SiTTV (Sistemi i Integruar të 
Taksave dhe Tarifave Vendore) në Mobile App dhe 
mirëmbajtje,për ofrimin e shërbimeve të taksave dhe tarifave 
vendore përmes smartphone ndaj biznese dhe qytetarëve 

 
- 

 

P1.F1.O2.A19 Mirëmbajtje 3-vjeçare Pajisje Informatike 306 270 
P1.F1.O2.A 20 Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe 
Komunikimit (TIK) 

 
5,000 

Kerkese per 
prokurim  afati ne 

Shtator 
P1.F1.O2.A21 Mirëmbajtje 3-vjeçare e faqes zyrtare web 
ëëë.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj 

 
300 

ne proces zbatimi 
deri më 

31.12.2018 
P1.F1.O2.A22 Upgrade-im i platformës Transparenca e Buxhetit 
në Mobile App dhe mirëmbajtje 

 
980 

Ne proces 
realizimi te 
kontrates 

P1.F1.O2.A23 Detyrime dhe kompensime legale   
P1.F1.O2.A24 Riparim çatia godina e bashkisë                                                                     

3,942 
Në proces lidhje 

kontrate 
P1.F1.O2.A25 Rikonstruksion kati perdhe, ish Hotel Sporti 
Shkoder 

 
5,744 

Në process 
vlerësimi 

   
   P1.F1.O2.A26 Blerje automjete në funksion të administratës 4,000 3,906 

P1.F1.O2.A27 Blerje vegla pune   
P1.F1.O2.A29 Implementimi i dokumentacionit të integruar i 
qendërzuar për të gjithë Bashkinë Shkodër në platformën 
Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar 
në Cloud. 

 
- 

 

P1.F1.O2.A30 Sistemi i Vëzhgimit i 15 Njësive Administrative me 
Bashkinë Qendër 

 
3,000 

Ne process 
ankimimi 

P1.F1.O2.A31 Sistemi i Akses Kontrollit i 15 Njesive 
Administrative me Bashkinë Qendër 

  

P1.F1.O2.A32 Sistem Regjistrimi Video Full HD për Sallën e 
Këshillit të Bashkisë 

 
800 

Ne proces 
likuidimi 

P1.F1.O2.A33 Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e 
shërbimeve administrative përmes SiZ1N dhe taksave e 
tarifave vendore SiTTV permes faqes zyrtare web të Bashkisë 
Shkodër dhe portalit e-Albania 

 
5,000 

Ne proces 
realizimi te 

kontrates  deri 
31.12.2018 

P1.F1.O2.A34 Upgrade-im i SiZ1N (Sistemi i Integruar të Zyrave 
me Një Ndalesë) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e 
shërbimeve administrative smartphone ndaj qytetarëve 

 
- 

- 

P1.F1.O2.A35 Upgrade-im i funksionaliteteve dhe mirëmbajtje 
e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale 

 
1,500 

 

P1.F1.O2.A36 Ndërtimi i Bazës së të Dhënave të Monitorimit të 
Shërbimit të Pastrimit 

                       675  

P1.F1.O2.A38 Sistem Informacioni GIS i tëdhenave vendore 
dhe i integruar me sistemet e tjera tëinformacionit si SiZ1N, 
SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj… 

 
- 

 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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P1.F1.O2.A39 Sistem i perkthimit simultan në Sallën e Këshillit 
të Bashkisë 

                      -  

P1.F1.O2.A40 Shërbimet e deleguara të QKR dhe Gjendja Civile 
(paga, sigurime dhe shpenzime operative) & shpenzimet per 
zgjedhjet 

16, 253 
 

10,953 
në vazhdimësi 

 
F1.O3 Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 
 8 – mujori 2018 

51 anëtarë të këshillit vendor 
dhe 92 kryepleq të mbështetur 
për realizimin e funksioneve 
dhe përgjegjësive. 

U sigurua mbështetje për 
funksionimin e organeve të 
zgjedhura vendore 

Ështe realizuar shpërblimi 
mujor në mënyre sistematike 
dhe me korrektësi për 51 
anëtarët e këshillit bashkiak dhe 
81 kryepleq njësive 
administrative. 

Realizimi i mbrojtjes se  
interesave të përbashkëta të 
Bashkive të Shqipërisë, me 
qëllim decentralizimin dhe 
demokratizimin e vërtetë të 
qeverisjes sipas parimeve të 
Kartës Europiane të 
Autonomisë Vendor dhe 
garantimi i pagesës  së 
kuotizacionit vjetor nga 
buxheti i bashkisë 

Pagesa e kuotes së 
anetaresimit ne Shoqataten e 
Bashkive të Shqipërisë.Arritja 
e qendrimeve te perbashketa 
ne funksion te   proçesit te 
decentralizimit  dhe 
autonomise vendore. 

Realizuar pagesa e anëtarësimit 
të Bashkisë Shkodër në Shoqatën 
e Bashkive të Shqipërisë. 

  
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O3 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 

Realizimi  
8 mujori 2018 

në mijë lekë 

P1.F1.O3.A1 Mbështetje për funksionimin e organeve 
të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe 
Kryepleqtë) 

                          
16,653     

 

 
                 9,426 

P1.F1.O3.A2 Tarifë anëtarësimi  në Shoqatën e Bashkive 500 500 
P1.F1.O3.A3 Kuota e anëtarësisë për financimin e 
buxhetit të qarkut 

10,000 10,000 

 
 
Realizimi i shpenzimeve për programin  P1. Administratën Vendore (Planifikim, Menaxhim, 
Administrim). 
Deri me datë 30.08.2018 janë likujduar në total 209,031 mijë lekë nga këto: paga dhe sigurime 
shoqërore 145,785 mijë lekë , shpenzime operative në shumën 38,526 mijë lekë, investime në 
shumën 13,903 mijë lekë dhe transferime ne shumën 10,818 mijë lekë. 
Ketu jane te perfshira edhe detyrime të krijuara dhe  të palikuiduara për Bashkinë Shkodër në fund 
të vitit 2017, si rezultat i vendosjes së limitit në pagesa, me shkresë të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë me nr.15973 prot, datë 09.11.2017, shkresë nr 18123. prot me datë 05.12.2017 me 
objekt “Mbi limitin e përdorimit të cash-it për njësitë e qeverisjes vendore” për muajin Nëntor dhe 
Dhjetor. 
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Programi 
P1 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Transferta Investime              Totali 

Plani 12-mujor 
2018 

256,832 109,156 14,518 37,107 
417,614 

Realizimi 8-mujori 
2018 

145,785 38,526 10,818 13,903 
209,031 
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P2.Planifikimi Urban 
 
Hyrje 
 
Shkodra është porta hyrëse e korridorit Veri-Jug (të transportit rrugor), që lidh Shqipërinë me zonën 
e rrjetit të ardhshëm të korridoreve dhe lidhjeve të tyre të transportit rrugor për Europën Juglindore, 
ku përfshihen: Shqipëria, Mali i Zi,, Kosova, etj. 
Territori i ri administrativ i Bashkisë së Shkodrës përmban  potenciale të shumta zhvëllimore për 
shfrytëzimin e kësaj larmie në funksion të mirëqënies së qytetarit.  
Programi i menaxhimit te territorit mbulon gjithë territorin administrativ të bashkisë me te gjitha 
llojet dhe karakteret e territorit si ajo urban, rural, bujqësor, natyror apo sipërfaqe ujore.  
 
Politikat e zhvillimit 
 
Zhvillimi dhe menaxhimi territorial i Bashkisë Shkodër do të bazohet mbi parimet e bashkëpunimit 
ndërvendor dhe ndërkufitar për të siguruar rolin kyç që do të ketë bashkia në zhvillimin rajonal, si 
dhe në parimin e integrimit territorial të brendshëm, për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm 
dhe të balancuar të të gjithë territorit të administruar nga Bashkia e Shkodrës ne konteksin e 
zhvillimit ekonomik, mobilitetit, burimeve natyrore, duke ju pergjigjur  dinamikave zhvellimore  
demografike.  
 
Programi i planifikimit urban, bazohet në politiken themelore : 
 
 
 
 
 
 
 
Funksionet: 
 
F1.Planifikimin, administrimin dhe kontrollin e territorit sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 
 
F1.O1.Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me 
qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit te tij. 
 

Situata e synuar 2018 
Objektivat 
 

Realizimi i objektivave  
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori 2018 

Publikimi i Planit të përgjithshëm 
Vendor Përfundimtar në faqen 
zyrtare të Bashkisë së Shkodrës 
dhe mjeteve të tjera të 
informimit. 

Plani iPërgjithshëm Vendor I 
miratuar nga KKT është 
publikuar ne buletinin e 
vendimeve te KKT. 
 

•Publikimi I Planit 
tëPërgjithshëm Vendor 
nëRegjistrin e Planifikimit të 
Territorit dhe I të gjitha 
materialeve në faqen zyrtare të 
AKPT. 

Përgatitja e PDV të nevojshme 
meqëllim implementimin e saktë 
tëplanit. 

Përgatitja e PDV do të fillojë 
me inisiativë të Bashkisë ose 
nga palët e interesuara. 

Përgatitja e PDV do të fillojë me 
inisiativë të Bashkisë ose nga 
palët e interesuara. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 
 

Planifikim dhe zhvillim urban duke marrë në konsideratë faktorët ekonomiko–social dhe 

mjedisor, në mënyrë që të plotësohen nevojat e zonës për infrastrukturë dhe zhvillim të 

qëndrueshëm 
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Aktiviteti Buxheti  
në mijë lekë 

Realizimi 8-mujori 
2018 

në mijë lekë 

P2.F1.O1.A1 Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV 
4 250 

Parashikuar në 
muajt në vazhdim 

P2.F1.O1.A2  Publikimi i Planit të përgjithshëm Vendor 
Përfundimtar nepermjet publikimit elektronik dhe mjeteve 
tradicionale të informimit 

- - 

 
F1.O2. Realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe 
identitetit të qytetarit 
 

Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori  2018 

Realizimi i produkteve 8-mujori 
2018 

Realizimi dhe azhornimi i 
Sistemit të Adresave në të 
gjithe territorin e Bashkisë 
Shkodër. 

Për qytetin dhe njësitë e përmendura, 
është realizuar azhornimi i objekteve të 
reja të ndërtuara në vitet e fundit. 
Bashkia Shkodër aktualisht po përditëson 
sistemin hartografik elektronik të 
informacionit bazuar mbi verifikimin në 
territor. 

 

  
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F1.O2 
 
Aktiviteti Buxheti në mijë 

lekë 
Realizimi 8-mujori 

2018në mijë lekë 

P2.F1.O2.A1. Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i 
sistemit të adresave Bashkia Shkodër 

- - 

 
F1.O3. Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të 
Bashkisë Shkodër 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8-mujori 
2018 

Hartimi i projekteve të 
rikonstruksionit të 3 rrugëve 
urbane dhe rikualifikimi urban I 
hyrjes së qytetit 
Hartimi i projekteve të 
rikonstruksionit të 5 rrugëve 
rurale. 
 

Është në fazë likuidimi 
projektimi i 3 rrugëve 
urbane dhe janë në proces 
projektimi i rikualifikimit 
urban I hyrjes së qytetit, 
projektimi I 
rikonstruksionit të 5 
rrugeverurale. 
 

Është në proces likuidimi 
projektimi i 3objekteve: 
•Projektim Rikonstruksion rruga 
"Ludertune" 
•Projektim Rikonstruksion rruga 
"Rozar Dodmasej" 
•ProjektimRikonstruksion 
degëzime rruga " e Shirokes" 
Është në proces projektimi i 6 
objekteve: 
• Projektimi i Rikualifikimit urban 
të hyrjes së qytetit të Shkodrës 
dhe parkut për pushuesit 
•Projektim Rikonstruksion i rruges 
se Malesoreve te Mullirit 
•Projektim Rikonstruksion i rruges 
se Shirqit 
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•Projektim Ndertim trotuari dhe 
Sistemim kanali Gomsiqe 
•Projektim Rikonstruksion Rruga 
Gjergj Jakin Berdice e Siperme, 
rruga e Palokajve Berdice e Madhe 
•Projektim Sistemim asfaltim I 
rruges Oblike-Lagja e re 

Janë hartuar studime dhe 
projektime per projekte qe 
do te financohen nga Fondi i 
Zhvillimit te Rajoneve (FZHR) 

Hartimi i 1 projekti ne 
bashkefinancim me FZHR 

Eshte hartuar projekti dhe po 
zbatohet pjesërisht: 
•Rikualifikimi i Bregut Perendimor 
te Liqenit te Shkodres 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F1.O3 

Aktiviteti 
Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi 8-mujori 
2018në mijë lekë 

P2.F1.O3.A9.Projektim Rikonstruksion rruga 
"Ludertune" 

598 Në proçes likuidimi 

P2.F1.O3.A10.Projektim Rikonstruksion rruga "Rozar 
Dodmasej" 

101 Në proçes likuidimi 

P2.F1.O3.A11.ProjektimRikonstruksion degëzime rruga " 
e Shirokes" 

1248 Në proçes likuidimi 

P2.F1.O3.A13.Studime dhe projektime ne  
bashkefinancim me  Fondin e Zhvillimit te Rajoneve 
(FZHR) 

1750 
 

Në proçes likuidimi 

P2.F1.O3.A17. Projektim Rikualifikim urban i hyrjes së 
qytetit të Shkodrës dhe parkut për pushuesit 

1122 Në proçes 

P2.F1.O3.A25.  Projektim Rikonstruksion i rruges se 
Malesoreve te Mullirit 

331 Në proçes likuidimi 

P2.F1.O3.A26.  Projektim Rikonstruksion i rruges se 
Shirqit 

663 Në proçes likuidimi 

P2.F1.O3.A27.  Projektim Ndertim trotuari dhe Sistemim 
kanali Gomsiqe 

422 Në proçes likuidimi 

P2.F1.O3.A28. Projektim Rikonstruksion Rruga Gjergj 
Jakin Berdice e Siperme, rruga e Palokajve Berdice e 
Madhe 

637 Në proçes likuidimi 

P2.F1.O3.A30 Projektim Sistemim asfaltim I rruges 
Oblike-Lagja e re 

339 Në muajin Shtator 

 
Realizimi i shpenzimeve për programin  P2. Planifikimi Urban 000/lekë 

Programi 
P2 

Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative 

Transferta Investime Totali 

Plani 8-mujori 
2018 

   24 458 
24 458 

Realizimi 8-
mujorit të 2018 
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P3.Infrastruktura Rrugore 
 
Hyrje 
Shkodra është porta hyrëse e korridorit Veri-Jug (të transportit rrugor), që lidh Shqipërinë me zonën 
e rrjetit të ardhshëm të korridoreve dhe lidhjeve të tyre të transportit rrugor për Europën Juglindore, 
ku përfshihen: Shqipëria, Mali i Zi,, Kosova, etj. 
Krijimi i territorit te ri administrativ te bashkisë - shumë-qendërsh duke përfshirë qytetin e Shkodrës 
dhe fshatrat e 10 njësive administrative të tjera në programin e infrastruktures rrugore si funksion i 
veti  do të jetë ndërtimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve 
publike të tij.  
 
Politikat e zhvillimit 
Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale  
duke mundësuar akses më të mirëtë tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe 
ndërkombëtare. 
Programi i infrastrukturës rrugore, bazohet në 2 politika themelore : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Për vitin 2018, jane percaktuar objektiva të qartë për punën tonë në përmbushjeve të detyrave 
funksionale. Këto objektiva janë dakordësuar me organizatat e shoqërisë Civile, Institucionet në  
varësi të Bashkisë Shkodër, ekspertët dhe specialistët e organizatave partnere ndërkombëtare dhe 
vendore me të cilat punojnë, ekspertë të Institucioneve në nivel rajonal gjatë diskutimeve për 
hartimin e Planit infrastrukturor të zonës së Shkodrës.  
Funksionet: 
F1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike 
vendore; 
F1.O1.Mirembajtja e rrugëve dhe shesheve urbane; 
 

Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8 – mujori  
2018 

Kryerja e punimeve 
tëmirëmbajtjes së rrugëve dhe 
shesheve në Qytet. 
200506 m2  rrugë urbane 
37420 m2   sheshe 
27000 m2   trotuare 
 

Janë kryer punime 
mirëmbajtje të sipërfaqeve 
të dëmtuara të rrugëve dhe 
shesheve në Qytet si më 
poshtë: 
1010 m2 rrugë e sheshe 
urbane. 
606 m2 trotuare  

Është përfunduar faza e parë 
epunimeve për mirëmbajtjen e 
rrugëve dhe shesheve të qytetit 
dhe është lidhur kontrata shtesë 
për fazën e dytë 
Riveshje e riparime me asfalt ne 
rruget kryesore dhe dytesore 
qytet është në fazë përgatitje të 
dokumentacioni tekniko ligjor. 
 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 

Aktiviteti 
Buxheti në mijë 

lekë 
Realizimi 8-mujori  

2018 

Përmirësimin e mjedisit urban me standartet e duhura në shërbim të komunitetit. 

Rritjen e cilësisë dhe sigurisë së jetës së banorëve. 
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në mijë lekë 

P3.F1.O1.A1 Mirembajtje rruge dhe trotuare ne territorin 
e Bashkise se Shkodres 

 
5 216 3 697 

P3.F1.O1.A2 Riveshje e riparime me asfalt ne rruget 
kryesore dhe dytesore qytet 

 
12 000  

 
F1.O2. Rikonstruksion rrugë dhe sheshe urbane 
 

Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  2018 

Rikonstruksioni I 10 rrugëve urbane 
dhe rikualifikimi urban i 7 blloqeve 
banimi 
Nga rikonstruksioni i   rrugëve  urbane 
do të kemi: 
-Sipërfaqe rruge e 
rikualifikuar/asfaltuar 12370 m2 
-Sipërfaqe rruge e ndriçuar 7030 m2 
-Kanalizime K.U.B të rikonstruktuara 2 
250 ml 
-Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuara 
2 035 ml 
-Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 
1395 m2 
-Sipërfaqe parkim 200 m2 
-Ujesjelles 945 ml 
-55 peme te mbjellura 
-12370 m2 e rikualifikuar me 
sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 
-Banorëpërfitues  1920 
Nga rikualifikim urban i blloqeve te 
banimit dhe shesheve do te kemi: 
-Sipërfaqe rruge e 
rikualifikuar/asfaltuar 6400 m2 
-Sipërfaqe rruge e ndriçuar 6400 m2 
-Kanalizime K.U.B të rikonstruktuara  
895 ml 
-Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuara 
690 ml 
-Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 
295 m2 
-Sipërfaqe parkim 445 m2 
-Ujesjelles 500 ml 
-10 peme te mbjellura 
-6400 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë 
e plotë për lëvizshmërinë 
-Banorë përfitues 1280 

•Janë në proçes 
zbatimi rikonstruksioni 
i 2 rrugëve urbane dhe 
rikualifikimi i 1 blloku 
banimi. 
•Janë në proçes 
prokurimi 
rikonstruksioni i 5 
rrugëve urbane dhe 
rikualifikimi urban i 2 
blloqeve të banimit 
•Janë në proçes 
projektimi dhe do te 
pasoje zbatimi i 
investimit te 
rikonstruksionit te 3 
rruge urbane  
•Janë në proçes 
projektimi dhe do te 
pasoje zbatimi i 
investimit te 
rikualifikimit te 
3 blloqe banimi 
 

Janë në proçes zbatimi: 
• Rikonstruksion rruga "Sami 
Repishti"  ( Faza II) 
•Rikonstruksion rruga "Pjeter 
Spani" faza II 
Rikualifikim Urban blloqe banimi 
"Tepe" (tek Vasiejt) 
Janë në proçes prokurimi: 
•Rikonstruksion Rruga "Bashej" 
•Rikonstruksion Rruga "Kacelej" 
•Rikonstruksion Rruga "Drishtej" 
•Rikonstruksion rruga "Karineve" 
•Rikonstruksion rruga 
"Lugoçesme" 
•Rikualifikim Urban blloqe banimi 
"Bulevardi Zogu i Pare"(Xhabije) 
•Rikualifikim Urban blloqe 
banimi"Qemal Dracini" (tek 
Sahati) 
Janë në proçes projektimi dhe do 
te pasoje zbatimi: 
•Rikonstruksion rruga "Rozar 
Dodmasej" 
•Rikonstruksion rruga 
"Lodertune" 
•Rikonstruksion rruga "Vllaznimi" 
•Rikualifikim Urban blloqe banimi 
"Europa" (tek ish Podgorica) 
•Rikualifikim Urban I Hyrjes se 
Qytetit te Shkodres dhe Parkut 
per Pushuesit 
•Sistemim trotuari dhe gjelberimi 
rruga "Levizja e Postribes" 
• Me miratimin e VKM për 
shpronësimet në zonën 
kadastrale 8594, kanë vazhduar 
punimet në objektin: 
Rikonstruksion i Bllokut te 
pallateve 'Xhabije' 
• Është realizuar likuidimi për 
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objektin: Rikualifikim urban i 
rrugicave ne Qendren Historike 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F1.O2 
Aktiviteti Buxheti  

në mijë 
lekë 

Realizimi 4-mujori I-rë 
2018 

në mijë lekë 

P3.F1.O2.A1.Investime ne  bashkefinancim me Fondin 
Shqiptar te Zhvillimit (FSHZH) dhe Fondin e Zhvillimit te 
Rajoneve (FZHR) 

5 000 Parashikuar në muajt në 
vazhdim 

P3.F1.O2.A2  Rikonstruksion rruga "Sami Repishti"  ( Faza II) 595 Në proçes 

P3.F1.O2.A4.  Rikonstruksion rruga "Pjeter Spani" faza II 492 Në proçes 

P3.F1.O2.A9. Rikonstruksion Rruga "Bashej" 8 482 Në proçes prokurimi  
 

P3.F1.O2.A10. Rikonstruksion Rruga "Kacelej" 7 258 Në proçes prokurimi  
 

P3.F1.O2.A11. Rikonstruksion Rruga "Drishtej" 5 778 Në proçes prokurimi  
 

P3.F1.O2.A12. Rikonstruksion rruga "Rozar Dodmasej"  2 549     Në muajin Shtator 

P3.F1.O2.A13. Rikonstruksion rruga "Karineve" 6 228 Në proçes prokurimi  
 

P3.F1.O2.A14. Rikonstruksion rruga "Lugoçesme"  20000     Në proçes prokurimi  
 

P3.F1.O2.A15. Rikonstruksion rruga "Lodertune"  11 178     Në muajin Shtator 

P3.F1.O2.A16. Rikonstruksion rruga "Vllaznimi"  9 628     Në muajin Shtator 

P3.F1.O2.A18.  Shpronësime 14 000 577 

P3.F1.O2.A20. Rikualifikim Urban blloqe banimi "Tepe" (tek 
Vasiejt) 

4 060 Në proçes 

P3.F1.O2. A21. Rikualifikim Urban blloqe banimi "Europa" 
(tek ish Podgorica) 

 8 183     Në muajin Shtator 

P3.F1.O2. A22. Rikualifikim Urban blloqe banimi "Bulevardi 
Zogu i Pare"(Xhabije) 

 15000     Në proçes prokurimi  
 

P3.F1.O2. A23. Rikualifikim Urban blloqe banimi"Qemal 
Dracini" (tek Sahati) 

 10 000     Në proçes prokurimi  
 

P3.F1.O2.A24. Rikualifikim urban i hyrjes së qytetit të 
Shkodrës dhe parkut për pushuesit 

32 000 Në muajin Shtator 

P2.F1.O3.A25. Sistemim trotuari dhe gjelberimi rruga 
"Levizja e Postribes" 

1 700 Në muajin Shtator 

P3.F1.O2. A25. Rikonstruksion i Bllokut te pallateve 'Xhabije' 28 184 7 409 

P3.F1.O2.A27.Rikualifikim urban i rrugicave ne Qendren 
Historike 

12 326 12 326 

 
F1.O4. Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara 
me rrjetin rrugor urban dhe kombetar. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8 - mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8 – mujori 
2018 
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Mirëmbajtjen e infrastrukturës së 
rrugëve, në pronësi të bashkisë. 

Në proces tenderimi Në proces tenderimi 

Përmirësim i infrastrukturës rrugore si 
dhe te rritje e aksesit ndaj shërbimeve 
bazë në zonat rurale. Përmirësim i 
sigurisë në rrugët e Bashkisë  së 
Shkodrës. Reduktim i kostove për 
realizimin e shërbimeve të 
mirëmbajtjes nëpërmjet rritjes së 
kapaciteteve teknologjike dhe 
përdorimit të fuqisë punëtore të njësive 
administrative. Mirëmbajtja e 449.8 km 
rruge, Numri i rrugëve në Njësi 
Administrative 620 

Identitifikimi i 
problematikave në Nj.A 
Hartimi i preventivave, 
dokumentacionin teknik 
dhe plani i ndërhyrjeve, 
për realizimin e 
proçedurave të 
prokurimit. 

 

Rikonstruksioni i 14 rrugëve rurale  
Nga rikonstruksioni I rrugëve  rurale do 
të kemi: 
-Sipërfaqe rruge e 
rikualifikuar/asfaltuar 39 010 m2 
-Sipërfaqe rruge e ndriçuar 14 600m2 
-Kanalizime K.U.B të rikonstruktuara  
8 260 ml 
-Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuara  
2 550 ml 
-Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar  
6 850 m2 
-Ujesjelles 700 ml 
-Numer peme te mbjellura 800 
-38 460 m2 e rikualifikuar me 
sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 
-Banorë përfitues 2 280  

•Janë në proçes likuidimi 
për të cilat kanë 
përfunduar punimet e 
rikonstruksionit te 5 
rrugeve rurale  
•Është në proçes zbatimi 
1 rrugë 
•Është në proçes 
prokurimi 1 rrugë 
•Janë në proçes  
projektimi dhe do te 
pasoje zbatimi i 
investimit te 
rikonstruksionit te 7 
rruge urbane  
 

Janë në proçes likuidimi për të cilat 
kanë përfunduar punimet: 
•Asfaltim vazhdimi i rruges Oblike - 
Obot 
•Rikonstruksion i rruges se 
varrezave Beltoje 
•Rikonstruksion i rruges se 
Mushanit - Segmenti I 
•Ndertim trotuari nga kanali deri 
tek kisha, Sektor Velipoje 
•Sistemim asfaltim rruge  "Dod 
Çarri", Shtoj i Ri 
Është në proçes zbatimi: 
•Sitemim asfaltim Rruga qender 
Mes - Qender Dragoc 
Është në proçes prokurimi: 
•Rikonstruksion Rruga "Hidrovorit - 
Dobraç" Loti 1 
Janë në proçes  
projektimi dhe do te pasoje zbatimi 
i investimit: 
•Sistemim asfaltim I rruges Oblike-
Lagja e re 
•Rikonstruksion rruga Oblike-
Velinaj-Ali Metaj (segmenti Fusha e 
Cunit-Kryqezim Lagjja Garuc) 
•Rikonstruksion Rruga e Shirqit 
•Rikonstruksion i rruges se 
Malesoreve te Mullirit 
•Rikonstruksion i rruges Rragam - 
Sheldi Loti 1 
•Ndertim trotuari dhe Sistemim 
kanali Gomsiqe 
•Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakin 
Berdice e Siperme, rruga e 
Palokajve Berdice e Madhe 
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Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F1.O4 
Aktiviteti Buxheti  

në mijë 
lekë 

Realizimi 8-mujori 
2018 

në mijë lekë 

P3.F1.O4.A1. Mirembajtja e rrugeve rurale 20 325 1 259 

P3.F1.O4.A2. Asfaltim vazhdimi i rruges Oblike - Obot 8 747 8 747 

P3.F1.O4.A2/1 Sistemim asfaltim I rruges Oblike-Lagja e re 5 556 Në muajin Tetor 

P3.F1.O4.A2/2 Rikonstruksion rruga Oblike-Velinaj-Ali Metaj 
(segmenti Fusha e Cunit-Kryqezim Lagjja Garuc) 

5 057 Në muajin Tetor 

P3.F1.O4.A3. Rikonstruksion i rruges se varrezave Beltoje 2 937 2856 

P3.F1.O4.A4. Rikonstruksion i rruges se Mushanit - Segmenti I 2 745 Në proçes likuidimi 

P3.F1.O4.A5. Ndertim trotuari nga kanali deri tek kisha, 
Sektor Velipoje 

4 926 4 080 

P3.F1.O4.A6. Sistemim asfaltim rruge  "Dod Çarri", Shtoj i Ri 823 Në proçes likuidimi 

P3.F1.O4.A7. Sitemim asfaltim Rruga qender Mes - Qender 
Dragoc 

13 325 Në proçes 

P3.F1.O4.A8. Rikonstruksion Rruga "Hidrovorit - Dobraç" Loti 
1 

12 161 Në proçes prokurimi 

P3.F1.O4.A9. Rikonstruksion Rruga e Shirqit  5 755     Në muajin Shtator 

P3.F1.O4.A10. Rikonstruksion i rruges se Malesoreve te 
Mullirit 

 5 183     Në muajin Shtator 

P3.F1.O4.A11. Rikonstruksion i rruges Rragam - Sheldi Loti 1 10 000 Në muajin Tetor 

P3.F1.O4.A12. Ndertim trotuari dhe Sistemim kanali Gomsiqe  7 123     Në muajin Tetor 

P3.F1.O4.A13. Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakin Berdice e 
Siperme, rruga e Palokajve Berdice e Madhe 

14 829 Në muajin Tetor 

 
 
Realizimi i shpenzimeve për programin  P3. Infrastruktura Rrugore 000/lekë. 
Ketu jane te perfshira edhe detyrime të krijuara dhe  të palikuiduara për Bashkinë Shkodër në fund 
të vitit 2017, si rezultat i vendosjes së limitit në pagesa, me shkresë të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë me nr.15973 prot, datë 09.11.2017, shkresë nr 18123. prot me datë 05.12.2017 me 
objekt “Mbi limitin e përdorimit të cash-it për njësitë e qeverisjes vendore” për muajin Nëntor dhe 
Dhjetor. 
 

Programi 
P3 

Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative 

Transferta Investime Totali 

Plani 8-mujor 
2018  46 960  434 622 481 582 
Realizimi 8-
mujorit të 2018   12 998   89 671 102 669 
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P4. Shërbimet Publike 
 
1. Hyrje 
Programi i ofrimit të shërbimeve publike qytetarëve, bizneseve dhe të gjithë komunitetit në të gjithë 
territorin administrative të Bashkisë përbën një nga kolonat kryesore të programit buxhetor. 
Ky program përmban shërbimet më jetike për komunitetin siç janë:  

a) mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane, 
b) mirëmbajtja dhe administrimi i sipërfaqeve të gjelberta,  
c) mirëmbajtja e varrezave publike dhe krijimi i kushteve sipas standartave për shërbimin 

funeral, 
d) prodhimi, trajtimi,transmetimi dhe furnizimin me ujë të pijshëm, 
e) mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura, 
f) mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara,  
g) shërbimi i dekorit publik dhe ndriçimi i mjediseve publike,  
h) mobiliteti dhe transporti nëpërmjet krijimit të lehtësirave të lëvizjes, krijimin e kushteve për 

transportin publik, 
i) mirëmbajtja e rrugëve urbane dhe rurale si dhe realizimi sipas standarteve të sinjalistikës  

rrugore. 
Shërbimet publike, për nga rëndësia e tyre, ndikojnë direkt në cilësinë e jetesës së qytetarëve dhe 
janë një parakusht për zhvillimin social ekonomik për të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. 
 
2. Politikat e zhvillimit 
Programi i shërbimeve publike, bazohet në tre politika themelore : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funksionet: 
 
F1. Mbledhja,largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane 
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 përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në 
landfill. 
 
  

Ofrimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e 

mjedisit. 

Rritja e e efiçensës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të 

vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të shërbimit. 

Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e 

publikut në proçesin e planifikimit dhe te monitorimit, për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre. 
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Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8 – mujorit  
2018 

Realizimi i shërbimit në 
këtë status të shtrirjes 
gjeografike, por me një 
performancë më të mirë. 
Realizimi i tenderit të ri, 
që filon me 1 Tetor 2018 
me sipërmarrje të re dhe 
shtrirje 80-85 % 

Është realizuar shërbimi në dy 
zona funksionale në qytet dhe 
tre zona në Nj.A, përkatësisht 
1. Rrethina, Postribë, Shalë 2. 
Velipojë, Dajç 3. Gur i Zi, 
Bërdicë dhe Ana e Malit 

Shërbim me performancë të 
qëndrueshme 

Deri në tetor do te kemi 
këtë status të shtrirjes së 
shërbimit, moment që 
mbaron kontrata 
ekzistuese. Në tetor fillon 
sipërmarrja e re me 
tregues në rritje për 
shtrirjen. 

Është rritur e numrit të 
familjeve përfituese të këtij 
shërbimi  

Mjedis më i pastërt sipas indikatorëve 
të përcaktuar 

Vazhdimi I kesaj situate 
deri ne  tetor , kohe kur 
mbyllet kontrata 
ekzistuese. Me  
proceduren e re te 
prokurimit kemi nje rritje  
te frekuencave. 

Shërbimi realizohet me të 
njëjtat frekuenca. 

Shërbim me performancë të 
qëndrueshme 

Deri në tetor do të kemi 
të njëjtën situate te 
mbulimit me kazane. Do 
rrisim numrin e kazaneve 
në qytet për të filluar 
ndarjen në burim  të 
mbetjeve urbane, kazane 
plastike nga 1580 në 
1810. 

Është rritur numrit i bizneseve 
përfituese të këtij shërbimi  

Përmirësimi i kushteve për ushtrimin 
e aktivitetit të biznesit 

Sasia e mbetjeve të 
grumbulluara në të gjitha 
Nj.A e Bashkisë Shkodër 
dhe të transportuara në 
landfill  do të jetë 
mesatarisht 4500 
ton/muaj e cila 
depozitohet e gjitha në 
landfillin Bushat. 

Tendencë për reduktimin të 
sasive të parashikuara si 
rezultat i interesit për 
materialet e riciklueshme 

Reduktim i kostos së depozitimit 

Do të pilotojmë në 
qendër të qytetit ndarjen 
në burim me kazanet e ri 
plastike. 

Është realizuar blerja e 
kontiniereve. 
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Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1. 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujorit 2018 

në mijë lekë 

P4.F1.O1. A1. Shërbimi i pastrimit qytet 
deri  1.10.2018 (kontratë vazhdim) 

74,434 60,740 

P4.F1.O1. A2 Shërbimi I pastrimit Nj. Ad. 
Velipoje –Dajçderi  1.10.2018 (kontratë 
vazhdim) 

 
11,150 

 
6,074 

P4.F1.O1. A3. Shërbimi I pastrimit Nj. 
Ad. Rrethina, Postribe  Shale deri  
1.10.2018 (kontratë vazhdim) 

 
10,106 

 
10,105 

P4.F1.O1. A4 Shërbimi I pastrimit Nj. Ad. 
Guri Zi, Berdice, Ana Malit deri  
1.10.2018 (kontratë vazhdim) 

 
5,284 

 
2,496 

P4.F1.O1. A5 Depozitim i mbetjeve në 
landfill gjithë Bashkia, deri  1.10.2018 

31,697 26,625 

P4.F1.O1. A6 Shërbimi i pastrimit për 
gjithë Bashkinë nga 1.10.2018 (5-vjeçare 
me vlerë limit 979,218 mije/leke) 

48,961 ne proces pergatitje terma 
reference  

 
P4.F1.O1. A7/1 Ndertim xhepa kazanesh 
për mbeturina. 

1,200 Lidh kontrata, ne proces 
 

P4.F1.O1. A7/2 Blerje  kazanësh   
P4.F1.O1. A7/3 Blerje pajisje elektronike 
për monitorim 

450 ne proces pergatitje terma 
reference  

 
P4.F1.O1. A8 Shpenzime për mjete 
transporti  (2 mjete ) 

1,280                                               560 
 

Totali 184,562 106,600 

 
F2. Parqet, lulishtet dhe hapsirat e gjelbra publike 
F2.O1 Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes  dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të 
gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë. 
 

 
 
  

Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 
8– mujorit  2018 

Përgatitja e proçedurave të prokurimit të ri 
për shërbimin e gjelberimit për gjithë 
Bashkinë dhe realizimi i saj në janar  për 
kontratë 3 vjeçare.   

Është kryer proçedura e 
prokurimit. 

Kërkesa në rritje për 
zgjerimin e shërbimit  
dhe përmirësimin e 
cilësisë së shërbimit 

Nga gjendja ekzistuese e 2017 janë shtuar: 
Gjelbërim rrugor Nj.Administrative copë 
500, në rrugët e qendrës së njësive. 
Gjelbërim rrugor në proçes për rrugën Ura 
Bunës - Doganë Muriqan copë 350. 
Riorganizim i sipërfaqeve të gjelberta në 
përputhje me traditën dhe historine e 
qytetit. Rritja e shërbimit mirëmbajtje me 
objektet historike - kulturore. 

Është  lidhur kontrata e re 
me firmen fituese. 

Mjedis i gjelbërt dhe 
atraktiv për komunitetit 
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Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O1. 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujorit 

2018 në mijë lekë 

P4.F2.O1. A1. Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të 
gjelbra Qytet 

38,279 
 

13,369  

 
 
F3. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pishëm. 
F3.O1. Furnizimi me uje te pijshem injesive administrative te Bashkise Shkodër 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujorit  2018 

Përmirësimi i treguesve të 
monitorimit të shërbimit të  
furnizimit me ujë të pijshëm të 
popullatës. Garantimi i 
furnizimit të popullatës me ujë 
të pijshëm pa ndërprerje. Rritja 
e aksesit të popullsisë urbane 
dhe rurale në furnizimin me 
ujë të pijshëm dhe cilësore. 
Zgjerimi i rrjetit të furnizimit 
me ujë të pijshëm të 
popullatës në funksion të 
zhvillimit të infrastrukturës.  
 

Furnizimi i popullatës me ujë të 
pijshëm , plotësimin e normës 
konsumit të ujit liter/frymë/ditë, 
minimizim shperdorim uji. 
Mirëmbajtja e rrjetit të furnizimit 
me ujë të pijshëm nga Ujësjellës 
Kanalizime Shkodër brenda 
zonave nën administrim. 
 

Ofrimi i mirëmbajtja e rrjetit të 
furnizimit me ujë të pijshëm nga 
Ujësjellës Kanalizime Shkodër 
për zonat nën administrim. 
 

Furnizim me ujë në Qytet dhe 
Nj.A  

Sasia e prodhimit të ujit 
mesatarisht 600 l/sek 

Furnizim normal me ujë i 
popullatës 

% e banorëve të furnizuar me 
ujë të pijshëm 

60% Furnizim normal me ujë i 
popullatës 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F3.O1 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 4-mujorit 

2018 në mijë lekë 

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

  

 
F4. Mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura 
F4.O1.Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane dhe Nj.A të 
bashkisë. 

 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujorit  2018 

Përmirësimi i funksionimit 
normal të sistemit të ujrave të 
përdorura për qytetin dhe 
njësitë administrative që kanë 
rrjete kanalizimesh. Rritja e 
lidhjeve të popullsisë urbane 

Përmirësim i gjendjes ekzistuese 
të rrjetit KUZ dhe funksionimi 
normal i tij. 
 

Është ofruar mirëmbajtja e 
rrjetit të kanalizimeve të 
ujërave të ndotura dhe 
pusetave. 
Mirëmbajtja e stacioneve të 
largimit të ujërave të ndotuara. 
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dhe rurale me rrjetet e 
grumbullimit të ujërave të zeza       

 

Mirëmbajtja e vazhdueshme e 
impianteve të trajtimit të 
ujrave të ndotura në Shirokë 
dhe Zogaj. Vlerësimi i nevojave 
për impiantin e trajtimit të 
ujrave të ndotura për qytetin e 
Shkodrës dhe impianteve të 
ndërmjetme në fshatrat 
përreth.       

Është mirëmbajtur i gjithë rrjeti i 
KUZ dhe impiantet e trajtimit të 
ujrave të ndotura në Shirokë dhe 
Velipoje. 

Në vazhdimësi 

Rritja e lidhjeve të popullsisë 
urbane dhe rurale me rrjetet e 
grumbullimit të ujërave të zeza   

Ndërtimi i rrjetit të ri KUZ si pjesë 
integrale e projekteve të 
programit të infrastrukturës 
rrugore për Buxhetin 2018 të 
Bashkisë Shkodër . 
 

Në proçes 

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

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujorit 

2018 në mijë lekë 

P4.F4.O1.A1 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të 
ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane dhe Nj.A të 
Bashkisë. 

  

 
F5. Mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara. 
F5.O1.Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave të shiut në të gjithë zonat urbane dhe Nj.A të 
Bashkisë. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujorit  2018 

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. 

Mirëmbajtje e vazhdueshme  dhe 
e qëndrueshme e rrjetit të 
kanalizimit të ujërave të bardha 
për zonën e Bashkisë Shkodër 
përfshirë edhe njësitë 
Administrative.  
Reduktimi i problematikave që 
kanë dalë nga përmbytjet në 
zonat e prekura. 
 

Mirëmbajtje e rrjetit KUB; 
pastrimi i kanaleve kryesore 
Vendosje kapakësh, sistemim 
puseta dhe pastrim i kanaleve 
dhe tombinave. 

Përdorimi me efiçencë i 
subvencioneve për kanalizimin 
e ujrave të bardha. 

Rritja e cilësisë dhe sigurise së 
shërbimit për qytetarët e 
bashkisë Shkodër si rezultat i 
subvencionimit të kostove të 
ofrimit të këtij shërbimi. 

Mbulimi i shpenzimeve pjesore 
te pagave dhe sigurimeve si dhe  
shpenzime operative per 
mirembajtjene KUB. 
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Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F5.O1 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujorit 2018 

në mijë lekë 

P4.F5.O1.A1 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit 
të ujrave të shiut në të gjithë zonat urbane dhe 
Nj.A të Bashkisë. 

  
15,000 

 
4,535 

 
F6. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit  të 
varrimit 
 
F6.O1. Shërbim cilësor  me standarte dhe sipas  normativave të  rregullores së mirëmbajtjes së 
Varrezave. Zgjerim i teritorit të Varrezave për vazhdimësinë e  këtij shërbimi . 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujorit  2018 

Hartimi i një plani të integruar 
dhe i rregullores së brendshme  
për funksionimin e varrezave 
publike 

Në proçes  

Realizimi i prokurimit  për 
vazhdimin e shërbimit të 
Mirëmbajtjes së Varrezave  
edhe pas datës  01.07.2018, me  
kontratë 3 vjeçare. Zgjerim i 
sipërfaqes për mirëmbatje me 
14 000 m2 nga 52 800 m2 në 66 
800 m2 

Është realizuar shërbimi sipas 
kontratës së shërbimit 
ekzistuese me operatorin 
sipërmarrës ekzistuese.Eshte  
lidhur  i kontrata  e re per  
sherbimin e mirembajtjes se 
varrrezave 

Shërbim me cilësi në rritje në 
përputhje me pritshmëritë e 
komunitetit 

Ofrimi i shërbimit nga 
punonjësit e shërbimeve 
publike pranë Njësive 
Administrative. 

Është realizuar shërbimi 
objektivi për mirëmbajtjen e 
varrezave të Nj.Ad me punonjës 
shërbimi për ofrimin e këtij 
shërbimi 

Ofrim i shërbimit në të gjitha 
Nj.Ad në cilësi në përputhje me 
pritshmëritë e komunitetit 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F6.O1. 
 
Aktiviteti Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 4-mujorit 2018 në 

mijë lekë 

P4.F6.O1.A1. Mirëmbajtja varreza publike dhe të 
dëshmorëve  qytet 

10,009 
 

3,319 

 
 
F7. Shërbimin e dekorit publik 
F7.O1. Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën 
tonë  
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujorit  2018 

Krijimi i dekorit në të gjithë 
sheshet dhe rrugët kryesore në 
zonat urbane; 

Dekori realizohet në 6-mujorin e 
II-të, me rastin e festave 
tradicionale kombëtare dhe të 
fundvitit 
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Krijimi i dekorit festiv me rastin 
e festave zyrtare dhe fetare 

Dekori realizohet në 6-mujorin e 
II-të, me rastin e festave 
tradicionale kombëtare dhe të 
fundvitit 

 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F7.O1 
 
Aktiviteti Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujorit 2018 

në mijë lekë 

P4.F7.O1.A1 Shtimi i aktiviteteve festive që kanë 
nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe 
kulturën tonë 

 2,016                                   78 

 
F8. Ndriçimi i mjediseve publike 
F8.O1. Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8 – mujorit  
2018 

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe 
e shesheve të ndriçuara nga 
1,210,000 në 1,241,200 m2. 

Është mirëmbajtur i gjithë 
rrjeti i ndriçimit rrugor 

Mbajtja në efiçencë e ndriçimit 
rrugor 

Sipërfaqet e lulishteve  të 
ndriçuara me investime të reja 
nga 38,000 në 40,000 m2 . 
Rehabilitim dhe mirëmbajtje e 
ndriçimit të lulishteve 
ekzistuese. 

Mirëmbajtje e ndriçimit të 
lulishteve ekzistuese. Zgjerimi 
i sipërfaqes në varësi te 
realizimit të investimeve të 
reja. 

Mbajtja në efiçencë e ndriçimit të 
lulishteve ekzistuese. 

Mirëmbajtje e ndriçuesva të 
zakonshëm nga 4,640 në 4,790 

Mirëmbajtje e ndriçuesva të 
zakonshëm ekzistues 

Mbajtja në efiçencë e ndriçimit 
rrugor 

Ndërtim i ndriçimit publik në 
rrugë kryesore me 1,100 ml 
dhe rrugë dytësore me 1,100 
ml 

Ndërhyrjet rehabilituese do të 
realizohen gjatë vitit pasi 
është siguruar baza materiale 
e nevojshme. Janë hartuar 
projektet. Do të realizohet 
proçedurat e prokurimit dhe 
zbatimi i projekteve brenda 
vitit. 

Në proçes proçedurat e prokurimit 
për zbatimin e projekteve teknike 

Ofrimi i shërbimit të 
mirëmbajtjes së  ndriçimit në 7  
Nj.Adminstrative dhe  ndërtimi 
i linjave të reja me prioritet 
zonat e populluara. 

Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të 
ndriçimit rrugor. Në proçes 
proçedurat e prokurimit për 
zbatimin e projekteve teknike 

Mbajtja në efiçencë e ndriçimit 
rrugor 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F8.O1 
 
Aktiviteti Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujorit 2018 në 

mijë lekë 

P4.F8.O1.A1 Përmirësimi i menaxhimit të 
shërbimit të ndriçimit 

              90,167 53 ,922 
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F9. Shërbime publike vendore 
F9.O1. Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes 
dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8– mujorit  
2018 

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

Në vazhdimësi mirëmbajtja e 
të gjithë objekteve në qytet 
dhe në Nj.A 

 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F9.O1 
Aktiviteti Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujorit 2018 

në mijë lekë 

P4.F9.O1.A1 Përmbushja e nevojës për kryerjen e 
shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, 
mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat 
publike. 

             32,045 19,208 

 
Realizimi i shpenzimeve për programin  P4. Shërbimet Publike 000/lekë 
Ketu jane te perfshira edhe detyrime të krijuara dhe  të palikuiduara për Bashkinë Shkodër në fund 
të vitit 2017, si rezultat i vendosjes së limitit në pagesa, me shkresë të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë me nr.15973 prot, datë 09.11.2017, shkresë nr 18123. prot me datë 05.12.2017 me 
objekt “Mbi limitin e përdorimit të cash-it për njësitë e qeverisjes vendore” për muajin Nëntor dhe 
Dhjetor. 

Programi 
P4 

Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative 

Subvensioni Transferta Investime Totali 

Plani 2018 35,207 371,986 0 15,392 76,880 499,465 

Realizimi 8-
mujorit 2018 

19,005 222,539 0 4,567       38,809 284,920 
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P5. Transporti publik dhe lëvizshmëria 
 
3. Hyrje 
 
Mobiliteti ose lëvizshmëria ka të bëjë me përdorimin më të mirë të infrastrukturës rrugore, duke i 
dhënë përparësi mënyrave aktive dhe të qëndrueshme të lëvizjes (ecje, pedalim, transport 
publik,etj.). Duke pasur parasysh traditën e pedalimit me biçikletë të qytetit të Shkodrës, por edhe 
gjithëfushës së Nënshkodrës dhe Mbishkodrës, ruajtja dhe promovimi i mëtejshëm merr një kuptim 
më të plotë në rastin e Bashkisë së Shkodrës. 
Me rëndësi rrënjësore është konsolidimi i linjave të transportit publik që lidhin zonat 
bujqësore,malore dhe bregdetare me qendrën urbane. 
 
4. Politikat e zhvillimit 
 
Për të favorizuar përdorimin e rrugës nga këmbësorët dhe biçikletat, si dhe për të promovuar 
njëkulturë të re për përdorimin e mjeteve të transportit publik ne do të përcaktojmë zonat me 
shpejtesi të limituar 30 km /orë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funksionet: 
 
F1. Lëvizshmëria dhe sinjalistika 
F1.O1. Përmirësimi i lëvizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujorit  2018 

Përfundimi i projektit të 
studimit të planit të trafikut. 
Përmirësimi i sinjalistikës 
vertikale nëpërmjet 
mirëmbajtjes dhe shtimit të 
tabela që arrin në numrin e 
përgjithshëm 1 100.  

Është realizuar proçedura e 
prokurimit për studimin e planit 
të trafikut. Është në proçes 
proçedura  e blerjes së bazës 
materiale për mirëmbajtjen e 
sinjalistikës horizontale dhe 
vertikale 

Mirëmbajtja e sinjalistikës me 
qëllim rritjen e sigurisë së 
lëvizjes së kalimtarëve, 
përdoruesit e biçikletave dhe 
lëvizjes së mjeteve të 
transportit publik dhe privat 

Përmirësimi sinjalitikës 
horizontale nëpërmjet  
ndërtimit të bumpeve nga 24 
në 36 copë. Shtimi i sipërfaqes 

Është realizuar projekti për 
vendosjen e 17 bumpeve te 
reja, ne zonat me densitet 
levizje te kembesoreve dhe ne 

 

Krijimi i hapësirave më miqësore dhe më të sigurta për kalimtarët dhe pedaluesit në zonën 

urbane; shtimi i  linjave urbane, suburbane dhe rajonale; krijimi jo vetëm rrugë pedonale, por 

zona pedonale. 

Rishikimi i  planit të parkingjeve në të gjithë qytetin. 
 

Mbulimi i shërbimit të transportit publik në të gjithë zonën urbane. Përmirësimi dhe vënia në 
efiçiencë e transportit publik rrethqytetës në mbështetje të një skeme policentrike të zhvillimit 
të të gjithë territorit administrativ të Bashkisë. 
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të rrugëve të vijëzuar në qytet 
dhe Nj.A dhe realizimi i këtij 
proçesi  2 herë në vit. 
Reduktimi i orarit te levizjes se 
mjeteve nga 10 orë në 12 orë 
në 24 orë. 

afersi te shkollave. 

  
 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 
 
Aktiviteti Buxheti në mijë        Realizimi 8-mujorit 2018  

lekë                             mijë lekë       
Lekë   

P4.F1.O1.A1. Përmirësimi i lëvizshmërisë 
urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të 
mirë 
 

10,712                                          6,022 

 
F2. Shërbimi i Transportit Urban 
F2.O1. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8– 
mujorit  2018 

Linja e transportit të 
udhëtarëve qytetas 
Fermentim-Bahçallëk me 50 
cikle, me frekuencë 15 min 
paradite dhe 25 min pasdite. 
Linja e transportit të 
udhëtarëve qytetas Shkodër-
Zogaj katër herë në ditë . 
Realizimi i kontratave për 
shtimin e linjave nga 2 në 5. 
(Bahçallëk-Fermentim-
Bahçallëk Qendër–Shirokë–
Zogaj Kiras-Stacioni Trenit-
Kiras Shërbimi urban në unazë 
dhe Sheshi 
Demokracia(shatrivani)-Tregu i 
shumicës)  

Në proçedurë konkurrimi linjat 
Bahçallëk-Fermentim-Bahçallëk 
Qendër–Shirokë–Zogaj Kiras-
Stacioni Trenit-Kiras Shërbimi 
urban në unazë dhe Sheshi 
Demokracia(shatrivani)-Tregu i 
shumicës) 

 

Përmirësimi i kushteve të 
akomodimit të udhëtarëve në 
stacion dhe në mjetin urban, 
nëpërmjet monitorimit të 
integruar me qytetarët. 

Pjesë e kërkesa në proçedurat e 
konkurrimit në proçes   

Përkrahja e kategorive si 
nxënës, studentë  dhe 
kategorive të veçanta që 
përfitojnë sipas dispozitave 
ligjore. 

Nga mos arritja e  marrëveshjes 
nuk është realizuar 
subvencioni. 
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Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 
 
Aktiviteti Buxheti në mijë        Realizimi 8-mujorit 2018  

lekë                             mijë lekë       
Lekë   

P4.F2.O1.A1. Ofrimi i një shërbimi transporti 
publik cilësor në shërbim të qytetarëve të 
Bashkisë Shkodër  

3,000                        parashikuar në muaj në 
vazhdim 

 
Realizimi i shpenzimeve për programin  P5. Transporti publik dhe lëvizshmëria  000/lekë 
Ketu jane te perfshira edhe detyrime të krijuara dhe  të palikuiduara për Bashkinë Shkodër në fund 
të vitit 2017, si rezultat i vendosjes së limitit në pagesa, me shkresë të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë me nr.15973 prot, datë 09.11.2017, shkresë nr 18123. prot me datë 05.12.2017 me 
objekt “Mbi limitin e përdorimit të cash-it për njësitë e qeverisjes vendore” për muajin Nëntor dhe 
Dhjetor. 
 

Programi 
P5 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Subvensioni Transferta Investime  Totali 

Plani 2018 0 3,624 3,000 0 12,831 19,456 

Realizimi 8-
mujor  2018 

0 3,202 0 0 5,563 8,765 
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P6. Zhvillimi ekonomik lokal  
Hyrje 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit ka për qëllim rritjen 
ekonomike nëpërmje tërheqjes së investitorëve të huaj dhe zhvillimi i NVM-ve. Kjo arrihet nga 
forcimi i bashkëpunimit ndërmjet pushtetit vendor, bizneseve dhe punëkërkuesve, me qëllim 
promovimin e forcës aktive të punës, promovimin e produkteve dhe shërbimeve të bizneseve sipas 
sektorëve të ndryshëm të ekonomisë. 
 
Politikat e zhvillimit 
Programi i zhvillimit ekonomik lokal, bazohet në 5 politika themelore: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funksionet 
F1. Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal 
F1.O1.Mbështetja për përmiresimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së 
strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar 
për hartimin e strategjive dhe planeve ekonomike zhvillimore lokale. 
 

Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8– mujori 
2018 

Procesi i Monitorimit dhe 
vlerësimit të strategjisë së 
zhvillimit të Bashkisë Shkodër 
është realizuar 

Vazhdon procesi i monitorimit 
dhe vlerësimit të strategjisë së 
zhvillimit 

Ndërtimi i sistemit të monitorimit 
dhe vlerësimit. 
Në proces mbledhja e 
informacionit statistikor në lidhje 
me zbatimin e aktiviteteve të 
strategjisë. 

Një strategji dhe tre studime  Hartimi i plan bizneseve per 
menaxhimin e aseteve për 
asetet e Bashkisë Shkodër 

Takimet me grupet e interesit. 

Numri i projekteve 14 Forcimi i bashkëpunimit me 
shoqërinë civile. 

Është bërë shpallja e thirrjes së 
parë për projekt propozime; 
Pranimi i 20 projekt propozimeve; 

Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti 

(Mobilizimi dhe përfshirja e komunitetit dhe organizatave lokale për të kontribuar në arritjen e 

qëllimeve të Strategjisë Europë 2020) 

 

Investimet e Integruara Territoriale  

(Aplikime me projekte konkrete në programe të ndryshme për zhvillimin e territorit). 

Mbështetje për përmirësimin e kushteve për fillimin dhe zhvillimin e biznesit  

(Ofrimi i shërbimeve të cilësisë së lartë, dhënie informacioni ligjor, fiskal, orientim bazuar në 

studimet zhvillimore të Bashkisë) 

Rritja e aftësisë konkurruese të ndërmarrjeve 

(Konkurrueshmëria në tregjet vendore dhe ndërkombëtare nëpërmjet inovacionit, zhvillimit dhe 

përkrahjes së markave rajonale, zhvillimit të zinxhirëve të vlerës dhe përmirësimit të sistemeve të 

shpërndarjes) 

Zhvillimi i fuqisë punëtore të kualifikuar sipas kërkesave të tregut të punës 

(Qëndrat e punësimit, programet e reja mësimore në arsimin profesional) 
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Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 
Aktiviteti Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori 2018 

në mijë lekë 

P6.F1.O1.A1. Monitorimi dhe Vlerësimi i 
Strategjisë së Zhvillimit të Bashkisë Shkodër 

  

P6.F1.O1.A3. Hartimi i plan bizneseve për 
menaxhimin e aseteve të Bashkisë Shkodër 

- - 

P6.F1.O1.A4. Krijimi i instrumentit financiar për 
forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve nëpërmjet 
aplikimeve në bazë projekti për ofrimin e 
shërbimeve cilësore në komunitet (ReLOad) 

1,474 1474 

P6.F1.O1.A5. Pjesmarrje në programet dhe 
projektet e financuara nga Bashkimi Europian 
dhe Organizata të tjera ndërkombëtare. 

2000 parashikuar ne muajt ne 
vazhdim 

 
 
 
F2.Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë 
F2.O1 Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës 

 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8– mujori 
2018 

Rehabilitimi i sheshit 
Merkatës Rus; 
Ndërtimi i pesë tregjeve 
(tregje të lëvizshme dhe 
stacionare); 
230 vende shitjeje në 
dispozicion të tregtarëve. 

  Ështe lidhur kontrata për 
rehabilitimin e merkatos Rus 
edhe per fazen e dyte. 

 Janë drejt perfundimit punimet. 

 Është lidhur kontrata per 
ndërtimin e tregjeve të 
lëvizshme. 

 Vazhdon prodhimi i strukturave 
për tregjet e lëvizshme. 

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

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori 2018 në 

mijë lekë 

P6.F2.O1.A2. Rehabilitim mirembajtje e 
merkatos në Rus 

10,480+1485(vendim 
nr 184 dt 23.7.18) 

Eshte bere rialokim fondi me 
Vendim Kryetari per fazen e 

dyte (vendim nr 184) 
Eshte lidhur kontrata edhe 

per fazen e dyte .  
Ne proces likujdimi faza e 

Ngritja e komisionit të vlerësimit 
dhe vlerësimi i 20 projekt 
propozimeve; 
Përzgjedhja e 3 projekteve 
fituese; 
Jane lidhur kontratat me 3 
organizatat fituese.  
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pare.  

P6.F2.O1.A3. Përcaktimi i hapsirave dhe 
ngritja e tregjeve ditore sipas projektit dhe 
rregullores për funksionimin e tregjeve të 
levizshme 

2,208 Eshte lidhur kontrata dhe 
vazhdon zbatimi 

 
F3.Mbështetje për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire 
e reklama në vende publike 
F3.O1. Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, 
kombëtar dhe ndërkombëtar 
 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F3.O1. 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 

Realizimi 8-mujori 2018 
në mijë lekë 

P6.F3.O1.A1. Organizimi i një panairi punë dhe  
bizneseve  në Bashkinë Shkodër 

              300 parashikuar ne muajt ne 
vazhdim 

P6.F3.O1.A2. Panairi I produkteve agropërpunuese 
sipas njësive administrative 

              700 parashikuar ne muajt ne 
vazhdim, nderkohe po 

pergatiten specifikimet 
teknike per prokurim te 

aktivitetit 
P6.F3.O1.A3. Panairi promovimit të vlerave dhe 
produkteve të territorit (për Njesitë Administrative) 

              1,440 700 likujduar  
160 ne proces likujdimi 
580  në proces zbatimi 

 
F4. Publikimi I broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik 
F4.O1. Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale për nxitjen e 
investimeve vendase dhe të huaja 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8– mujori 
2018 

Pese publikime: 4 botime dhe 
informacion digjital i 
përditësuar në faqen web të 
Bashkisë së Shkodrës. 

 Ka perfunduar botimi i ketyre 
materjaleve 

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

Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8– mujori 
2018 

Janë organizuar 12 
panaire (dy në qytet 
dhe dhjetë në Nj. 
Administrtive) 

 Është bërë shpallja e thirrjes së 
hapur për 10 panaire në NJ.A. 
Janë shpallur fituesit për këto 
aktivitete. 
Janë lidhur kontratat me operatorët 
fitues dhe jane zhvilluar aktivitetet 
ne 8 njesi, nderkohe qe aktiviteti ne 
2 njesi te tjera do zhvillohet javet ne 
vazhdim. Jane likujduar 5 prej ketyre 
aktiviteteve, njeri eshte ne proces 
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Aktiviteti Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori 
2018 në mijë lekë 

P6.F4.O1.A1.  Ribotimi i profilit të Bashkisë.    400 389 

P6.F4.O1.A2. Ristrukturimi dhe pasurimi i faqes  web të 
Bashkisë. 

  

P6.F4.O1.A3. Ribotim i broshures informative per 
terheqjen e investimeve vendase dhe te huaja ne 
Bashkine Shkoder. 

300 241 

 
F5.Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël 
dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi. 
F5. O1.Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor,nëpërmjet incentivave financiar, 
për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8– mujori 2018 

Mbështeten dy inisiativa për 
zhvillimin e zonave të 
përmiresimit të biznesit, me 
rreth 200 biznese. 
Mbështetja e  bisneseve në 
skemat e ndryshme financiare. 

Vazhdon mbështetja e 
iniciativës së zonës BID, 
13 Dhjetori, 28 Nëntor 
dhe Kol Idromeno. 
Në proces krijimi i zonës 
së re BID në rrugën 
Hams Kazazi. 
 

 Ështe lidhur marrëveshja me BID 
Shkodra. 

 Koordinimi i aktiviteteve 
promocionale te zonës BID. 

 Lobim dhe koordinim në 
mbështetje të procesit 
përkrijimin e zonës BID në 
rrugën Hamz Kazazi (Zona 
Zdrale). 

 Hartimi I termave të references 
për rehabilitimin e zone së re 
BID (rruga Hams Kazazi) 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F5.O1. 
Aktiviteti Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori 2018 

në mijë lekë 

P6.F5.O1.A1. Bashkëpunimi me Zonën e përmirësimit 
të biznesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori 

1,600 Likujduar aktivitetet e             
6-mujorit te pare 824, 

parashikuar per tu likujduar 
pjesa e mbetur ne muajt ne 

vazhdim 
P6.F5.O1.A2. Krijimi i zonave të reja BID në Bashkinë 
Shkodër 

- në proces pergatitje terma 
reference 

P6.F5.O1.A3. Nxitja e investimeve në kërkim dhe 
zhvillim me qellim ngritjen e kompanive të reja (Start 
Up) dhe zhvillimin e SME-ve ekszistuese 

- ne proces te 
vazhdueshem 

P6.F5.O1.A4. Mbështetja dhe lehtësimi i bizneseve 
për aplikime në programet dhe skema të ndryshme 
financiare. 

 
- 

ne proces te 
vazhdueshem  

 
F6. Zhvillimi i turizmit 
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Zhvillimi i ekuilibruar dhe endogjen i turizmit 

(Rritja e vlerës së territorit si destinacion turistik, duke forcuar identitetin e saj unik kulturor, 

social, mjedisor e ekonomik dhe burimet njerëzore) 

Marketing i vlerave dhe potencialeve të komunitetit 

(Kualifikim i punonjësve, rritje e cilësisë së shërbimit në fushën e turizmit) 

Turizmi, si aktivitet ndërsektoral, është i lidhur me shumë aktivitete ekonomike me ndikim të 
jashtëzakonshëm në sektorë të ndryshëm, duke ofruar shërbime të lidhura me kohën e lire dhe me 
udhëtimet e biznesit. Ai luan një rol të madh në zhvillim, pasi kontribuon në zhvillimin lokal, krijimin 
e vendeve të punës, zhvillimin e zonave në rënie industriale apo rurale, si dhe në rigjenerimin urban. 
 
Politikat e zhvillimit 
Programi i zhvillimit të turizmit, bazohet në 3 politika themelore: 
 

 
F6.O1 Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve 
promocionale-informative. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8– 
mujori 2018 

Një Web site i dedikuar për 
turizmin, i përditësuar.                                                            
Një aplikacion për smartphone 
me informacion turistik.                                                                                     
Guidë turistike e Bashkisë 
Shkodër  e përditësuar.                                                                                                                                 
Tre harta turistike për 
destinacione të veçanta të 
territorit të Bashkisë.                                                                
Një kalendar i ngjarjeve 
kulturore i përditësuar. 

Promovimi i territorit të 
Bashkisë Shkodër nëpërmjet 
prodhimit dhe botimit të 
kalendarit vjetor të aktiviteteve 
kulturore të Bashkisë, si dhe 
materialeve promocionale dhe 
informative si guida turistike, 
broshura informative dhe 
materiale promocionale, canta, 
magnete, stilolapsa, kartolina. 
 

Eshte përcaktuar lista e 
aktiviteteve për 2019 për 
realizimin e kalendarit të 
ngjarjeve për vitin e 
ardhshëm. 

- Çanta kartoni me logo të 
Bashkisë Shkodër- 150 copë 

- Stilolapsa me logo të 
Bashkisë Shkodër- 650 copë 

- Kartvizita- 800 copë 
- Axhenda me logo- 25 copë 
- Kartolina të dizenjuara me 

pamje të Shkodrës- 1000 
copë 

- Janë dizenjuar dhe dërguar 
për printim 5 lloje 
itineraresh turistike në 
gjuhën angleze ( Itinerari i 
ecjes me bicikleta; Walking 
Tour centre of Shkodra; 
Rural Shkodra etj)- 2500 
copë ( 500 copë për 
itinerar) 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F6.O1. 
 

Industria e turizmit, burim kryesor i rritjes ekonomike 

(Nëpërmjet promovimit aktiv të politikave, turizmi do të kthehet në një mjet për integrimin e 

territoreve më pak të zhvilluara dhe për përmirësimin e ruajtjen e zonave të trashëgimisë) 
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Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori 
2018 në mijë lekë 

P6.F6.O1.A1. Krijimi i faqes web për turizmin e rajonit të 
Shkodrës, hostim, mirëmbajtje, përditësim dhe shërbime 
shtesë për web sitin e turizmit. 

80 Parashikuar për 
muajt në vazhdim 

P6.F6.O1.A2.Konceptim dhe krijim i një aplikacioni për 
smartphone që shërben për informimin dhe orientimin e 
vizitoreve. 

350 Në proces likuidimi 
 

P6.F6.O1.A3. Pergatitja dhe publikimi i guidës turistike të 
Bashkisë Shkodër. Perditesim dhe ribotim i guidës turistike 
të Bashkisë Shkodër 

350 275 

P6.F6.O1.A4. Publikimi i hartës turistike të territorit të 
Bashkisë. Ribotim i hartave turistike të Bashkisë Shkodër. ( 
i trasheguar nga 2017) 

310 
 

 

Në proces likuidimi 
 

P6.F6.O1.A4. Publikimi i hartës turistike të territorit të 
Bashkisë. Ribotim i hartave turistike të Bashkisë Shkodër. 

350 Në proces likuidimi 
 

P6.F6.O1.A5.Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve 
kulturore të Bashkisë. 

120 Parashikuar për 
muajt në vazhdim 

P6.F6.O1.A6.Prodhimi i materialeve promocionale të tilla 
si dosje, stilolapsa, çanta, çakmakë etj. 

200 99 

P6.F1.O1.A7. Përgatitja dhe publikimi i itinerareve 
turistike 

200 117  

 
F6.O2 Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8– mujori 2018 

Organizimi periodik i  i një 
panairi  turizmi;          
Organizimi I panairit të 
Artizanatit në Ditën 
ndërkombëtare të 
Artizanatit. Pjesëmarrje në 
dy panaire ndërkombëtare 

Organizimi i panairit të 
artizanatit.  
Pjesëmarrja në një panair 
kombëtar dhe në një panair 
ndërkombëtar. 

- Eshtë përgatitur i gjithë 
dokumentacioni për 
procedurën e tenderit për 
realizimin e panairit 
ndërkombëtar të artizanatit 
me datë 10.06.2018; 

- Është realizuar pjesëmarrja në 
panairin ndërkombëtar të 
Tiranës  

- Është realizuar pjesëmarrja në 
panairin ndërkombëtar të 
Budvës në Mal të Zi. 

-  Në kuadër të pjesmarrjes në 
panaire, jane prodhuar këto 
materiale promocionale: 

- Harta turistike e Thethit, 
Velipojës dhe Shkodrës- 1000 
copë 

- Spila me foto të Shkodrës - 
100 copë 

- Flamunj portativ me 
mekanizëm- 2 copë 

- Revista “ Travel Magazine nr, 
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25- Albanian Food Tours” 
- 50 copë. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F6.O2. 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori 

2018në mijë lekë 

P6.F6.O2.A1.Panairi i artizanatit ne diten 
nderkombetare te artizanatit. 

350 
 

250 

P6.F6.O2.A3. Pjesëmarrje në panaire kombetare dhe 
ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës 

550 328 

 
F6.O3 Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë 
Shkodër. 
 
Situata e synuar 
2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8– mujori 2018 

Organizimi i tetë 
aktiviteteve 
kulturore për 
promovimin e 
turizmit dhe të 
territorit. 

Organizimi i aktiviteteve për 
promovimin e ofertave dhe 
produkteve turistike në 
territorin e Bashkisë 
Shkodër. 

Eshte realizuar aktiviteti Lojra Popullore Fest 
(20/21 Prill) 
Është realizuar aktiviteti “Hapja e Sezonit 
Turistik në Velipojë” me datë 19 Maj.  
Është realizuar aktiviteti “Festa e Thethit” me 
datë 9 Qershor. 
Është realizuar aktiviteti “Dita e Liqenit” me 
datë 23 Qershor. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F6.O3 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori 2018 në 

mijë lekë 

P6.F6.O3.A1. Festa e Liqenit 300 300 
P6.F6.O3.A2. Dita e turizmit 250 Parashikuar për muajt në 

vazhdim 
P6.F6.O3.A3. Hapja e sezonit turistik 
Velipojë 

400 400 

P6.F6.O3.A4. Festa e Thethit 400 400 

P6.F6.O3.A5. Dita e biçikletave 350 Parashikuar për 
muajt në vazhdim 

P6.F6.O3.A6. Triathlon 350 Parashikuar për 
muajt në vazhdim 

P6.F6.O3.A7.Mbështetje për Panairin 
e Ornitologjisë 

150 Parashikuar për 
muajt në vazhdim 

P6.F6.O3.A8. Lojra Popullore Fest 250 250 

 
 
F6.O4. Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave te dedikuara për përmirësimin 
eshërbimit ndaj vizitorit. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8 – mujori 
2018 

Drejtoria e Turizmit ushtron 
aktivitetin e saj në funksion të 

Permirësimi i shërbimit ndaj 
vizitorit nëpërmjet 

Funksionimi i ZIT- Shkodër; 
Funksionimi i ZIT- Velipojë; 
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zhvillimit të turizmit në 
territorin e Bashkisë Shkodër. 
Zyrat e informacionit turistik në 
Shkodër, Velipojë dhe Theth 
funksionojnë normalisht. Gjatë 
vitit kanë marrë informacion 4 
500 vizitorë.  

funksionimit të tre zyrave të 
informacionit turistik. 

Funksionimi i ZIT- Theth. 
 

Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F6.O4 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori 

8 2018 në mijë lekë 

P6.F1.O4:A1.  Vazhdimi I aktivitetit i Zyrës së 
Informacionit Turistik në teritorin administrativ të qytetit 
Shkodër, Zyrës së Informacionit Turistik në  njësinë 
administrative Velipojë, Zyrës së Informacionit Turistik në  
Theth. 

- - 

P6.F1.O4.A2.  Termoizolim dhe blerje paisjesh per 
mobilimin e Zyrave te informacionit turistik 

300 Në proces 
likuidimi 

P6.F1.O4.A3.Ngritja e bordit keshillimor te perhershem 
me perfaqesues te te gjithe aktoreve te interesuar ne 
zhvilimin e turizmit 

- - 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F6.O5 
 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 8 2018 

Realizimi i produkteve 8 – mujori 
2018 

Hartimi i Planit të sinjalistikes 
turistike 

Nje plan i sinjalistikes 
turistike 

Është publikuar disa herë dhe nuk 
ka pasur interesim nga subjektet. 

 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori 2018 

në mijë lekë 

P6.F6.O5:A2.Hartimi i planit te  sinjalistikes turistike te 
Bashkise Shkoder (aktivitet i trasheguar nga 2017) 
 

400 Parashikuar në muajt në 
vazhdim pas 

rishqyrtimit të fondit 
limit 

 
F6.O6 Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e 
cilësisë së shërbimit nga ana e tyre. 

 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori 2018 

Një trajnim (për guidat 
turistike).  Numri i  guidave të 
trajnuar 20.    

Permirësimi i shërbimit ndaj 
vizitorit dhe ofrimit të një 
shërbimi të specializuar 
nëpërmjet forcimit të 
kapaciteteve. 

Parashikuar në muajt në 
vazhdim 
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Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F6.O6 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi i 8-mujori  2018 

në mijë lekë 

P6.F1.O6.A1. Trajnime të guidave 
turistike që ushtrojnë aktivitetin në 
territorin e Shkodrës. 

200  Parashikuar në muajt në 
vazhdim 

 
F6.O7 Përmirësimi i infrastrukturës turistike dhe aksesit. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori 2018 

Përmirësimi i sinjalistikës 
turistike përmes vendosjes së 
tabelave orientuese dhe 
informuese në Shkodër dhe 
Theth; Përmirësim i aksesit në 
shpellën e Gajtanit;  

Sinjalistikë turistike e 
përmirësuar përmes vendosjes 
së tabelave orientuese dhe 
informuese në Shkodër dhe 
Theth.  

Jane hartuar termat e references 
per proceduren e sinjalistikes 
turistike. 
 
Pas vizitave dhe rilevimeve në 
pozicion si edhe pas konsultimeve 
me ADZM rezulton se shpella ka 
shembje të vazhdueshme dhe 
nuk ofron siguri për vizitorët.  
 
Është artuar projekti teknik per 
ndertimin e ballkonit 
veriperendimor te kalasë 
Shkodër,  është paraqitur 
dokumentacioni për lejen 
përkatëse pranë këshillit 
kombëtar të restaurimeve  i cili 
është përgjigjur negativisht lejës 
së kërkuar. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F6.O7. 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi -4mujori I-rë 

2018në mijë lekë 

P6.F6.O7.A1. Vendosja e tabelave orientuese dhe 
informuese për ecje në Theth 

250  
 

Parashikuar për muajt në 
vazhdim 

P6.F6.O7.A3. Vendosja e tabelave informuese dhe 
orientuese në Shkodër 

350 Parashikuar për muajt në 
vazhdim 

P6.F6.O7:A4.Permiresimi i vizitueshmerise se 
ballkonit jugperendimor te kalase nepermjet 
pastrimit te vegjetacionit dhe ngritjes se nje strukture 
te levizshme (qe mund te cmontohet ne cdo moment) 
prej druri ose metalike ( aktivitet i trasheguar nga 
2017) 

700 Është artuar projekti teknik 
per ndertimin e ballkonit 
veriperendimor te kalasë 
Shkodër,  është paraqitur 
dokumentacioni për lejen 

përkatëse pranë këshillit 
kombëtar të restaurimeve  i 

cili është përgjigjur negativisht 
lejës së kërkuar. 

P6.F6.O7.A6. Permiresim i aksesit se shpelles se 
Gajtanit nepermjet  venies ne kushte sigurie te 
shtegut qe 

400 Pas vizitave dhe rilevimeve në 
pozicion si edhe pas 

konsultimeve me ADZM 
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te con ne kete shpelle. rezulton se shpella ka shembje 
të vazhdueshme dhe nuk 
ofron siguri për vizitorët. 

P6.F6.O7.A6 Bashkëfinancim i projektit Re Lake    600 në proces zbatimi  
 

Deri me datë 30.04.2018 janë likujduar shpenzime operative në shumën 962  mijë lekë, transferta në 
shumën 840  mijë lekë,  investime në shumën 90 mijë lekë,  detyrime të krijuara dhe  të palikuiduara 
për Bashkinë Shkodër në fund të vitit 2017, si rezultat i vendosjes së limitit në pagesa, me shkresë të 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me nr.15973 prot, datë 09.11.2017, shkresë nr 18123. prot 
me datë 05.12.2017 me objekt “Mbi limitin e përdorimit të cash-it për njësitë e qeverisjes vendore” 
për muajin Nëntor dhe Dhjetor. 
 
Realizimi i shpenzimeve për programin  P6. Zhvillimi ekonomik lokal dhe turizmit  000/lekë 

Programi 
P6 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Transferta Investime  Totali 

Plani  2018 0 8,250 8,004 16,862 33,117 

Realizimi 8-
mujorit të 2018 

0 3,012 5,188 90 8,290 
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P7.Bujqësia,Zhvillimi Rural dhe Trajtimi i AMTP 
 
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. 
 
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  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mbështetjapërpërmirësimin e cilësisësëjetësdhenxitjen e 
shumëllojshmërisësëveprimtarivebujqësoredheekonomikenëzonatruralenënivelin e 

fermësdhetëndërmarrjevetëvogladhetëmesme 
 

Mbështetjapërmenaxhimin e tokësdhepërmirësimin e sajnëpërmjetprojekteve, 

qëfuqizojnëpërdorimin e qëndrueshëmtëtokavebujqesore si 

dhetëkategorivetëresursevetëtjera. 

Rehabilitimiirrjetitkulluesdhevaditësekzistues, 

dhezgjerimiityrenëtegjithëterritorinqëmbulonBashkiaShkodër. 

 
Mbështetjapërpërmirësimin e konkurrueshmërisësëbujqësisëdhetëindustrisëagroushqimore 

me masa tëndryshmeinvestuesenëpërmjetprojekteve. 

Nxitja, përmesfinancimitdhekëshillimitbujqësortëorganizatave, 
shoqatavedhekooperativavetëprodhuesvebujqësoredhe ato tëpërpunimit e 

tregtimittëproduktevebujqësoredheushqimore, tëngrituranë baza vullnetare. 
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Funksionet: 
 
F1. Administrimi,shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës  së ujitjes dhe kullimit 
F1.O1.  Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 8-
mujori  2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  2018 

Janë ngritur  6  shoqata të 
përdoruesve të ujit. 

Në mungesë të akteve 
nënligjore të ligjit Nr 24/2017  
"Për ujitjen" nuk ka qënë e 
mundur realizimi i ngritjes së  
Shoqatave  të përdoruesve të 
ujit  

Shoqatat e përdoruesve të ujit 
nuk janë ngritur për mungesë 
të akteve nënligjore të ligjit nr 
24/2017 " Për ujitjen" 
Ka përfunduar procesi i 
evidentimit të zonave 
potencialisht të ujitshme. 

-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); 

Janë mirëmbajtur dhe 
përmirësuar gjithsejt  5  km 
kanale ujitëse  
 
Jane mirembajtur dhe 
permiresuar 49.1 km kanale te 
dyta kulluese  

Është përmirësuar  ujitja në një 
sipërfaqe toke bujqësore në  
një total prej rreth 260 Ha. 
Nderhyrjet ne sistemin kullues 
dytesor ne Njesite 
Administrative Rrethina, Guri i 
Zi, Ana e Malit, Berdice, Dajç 
kane  permiresuar  gjendjen e 
kullimit ne tokat bujqesore ne 
nje siperfaqe prej 1472 Ha. 

 
 

Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 

Aktiviteti 
Buxheti                                          

në mijë leke 
Realizimi 8-mujori  
2018 në mijë lekë 

P7.F1.O1.A1 Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P      (ne 
proces) 

15,714 8,597 

P7.F1.O1.A3Nxitja e krijimit të Shoqatave të Përdoruesve 
të Ujit në çdo Nj.A. dhe trajnimi i tyre(Nuk ka fillu procesi) 

306 0 

P7.F1.O1.A4 Studimi i skemave   të  ujitjes dhe kullimit në  
5 Nj.A. 

0 0 

P7.F1.O1.A5 Pastrim kanalesh  kulluese dhe ujitëse në 
Nj.A. (Ne proces) 12,229 12,229 
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P7.F1.O1.A6 Mirembajtje dhe rehabilitimi i skemës 
ujitëse ( nuk ka filluar procesi) 7,346 

 
0 

P7.F1.O1.A7 Zbatimi i projekteve teknike prioritarepër  
sistemin e ujitjes ,kullimit dhe mbrojtjes nga erozioni 0 0 

 
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 synuar 
20118Objektivat 

Realizimi i objektivave 8-mujori  
2018 

Realizimi i produkteve                    
8 – mujori 2018 

Një regjistër me të dhëna të 
plota kadastrale. 

Jane siguruar pjesa me e madhe 
e hartave kadastrale te tokes 
bujqesore 1:2500 ( nga 92 zona 
kadastrale jane siguruar 79)  dhe 
Librat e Ngastrave.( nga 92 zona 
kadastrale jane siguruar 84) 

Sigurimi i materialeve kadastrale 
ka bere te mundur zbatimin e 
detyrimeve ligjore sipas VKM  nr 
994 , 09/12/2015  per 
proceduren e regjistrimit te 
akteve te marrjes se tokes ne 
pronesi. 

Një regjistër me të dhëna të 
plota të pronave bujqësore. 

Eshte arritur te sigurohet pjesa 
me e madhe e "Listes se 
familjeve perfituese te tokes ne 
pronesi" ( Formulari 6) ( nga 92 
formulare jane siguruar 85)dhe 
Lista emerore e pronareve te 
trojeve dhe shtepive ( Formulari 
01) ( nga 92 formulare jane 
siguruar 63) 

Eshte krijuar ne pjesen me te 
madhe regjistri elektronik i 
perfituesve te tokes bujqesore 
sipas Ligjit 7501 duke verifikuar 
dhe  konfirmuar listen e 
perfituesve te tokes bujqesore 
sipas formularit 6 me regjistrin e 
gjendjes civile sipas gjendjes 
familjare me date 01/08/1991 
per ish Kooperativat bujqesore 
dhe 01/10/1991 per ish NB. 

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; 

Eshte realizuar mbledhja, 
shqyrtimi i aplikimeve per 
paisjen me AMTP sipas Ligjit nr 
171/2014  "Per perfundimin e 
procesit te kalimit te tokes 
bujqesore te ish ndermarrjeve 
bujqesore ne pronesi te 
perfituesve" dhe VKM nr 
253/2013 " Per percaktimin e 
procedurave te plotesimit te 
akteve te marrjes se tokes 
bujqesore ne pronesi per 
familjet bujqesore ne fshatrat e 
ish kooperativave bujqesore"  

Jane shqyrtuar  dhe është 
përgatitur materiali hartografk 
për 67 aplikime  për paisje me 
AMTP,ne njësinë administrative 
Rrethinat, 21 aplikime ne Njësinë 
administrative Bërdicë , 6 
aplikime në njësinë 
administrative Guri i Zi. Vazhdon 
procesi i pergatitjes se 
materialeve per afishime publike 
ne zbatim te dispozitave ligjore 
te VKM nr 171/2014 dhe 
253/2013. 
Në proces përgatitja e materialit 
hartografik për Nj.A. Velipojë , 
Nj.A. Dajç dhe Nj.A. Shalë ( fshati 
Theth). 

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

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori 2018 

në mijë lekë 

P7.F2.O1.A1 Krijimi i kadastres bujqësore dhe arshivës 902 (nuk ka filluar procesi) 
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së saj    dhe futja në sistem e zonave të parilevuara.   
P7.F2.O1.A3Mbështetja e regjistrimit të pronave me 
shpenzimet e Bashkisë 

510 
 

(nuk ka filluar procesi) 

 
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 2018: 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori  2018 

Realizimi i produkteve                 
8 – mujori  2018 

Krijimi i regjistrit bujqësor.  Regjistri  bujqësor i realizuar në 
më shumë se 50% të tij, në tre 
Njësi Administrative.  
Në proçes, në tre Njësi 
Administrative të tjera.  

Eshte realizuar 55% e proçesit 
në Njësitë Adminsitrative: Dajç 
dhe Postribë.  
Eshte realizuar, rreth 75% në 
NjA-në Berdicë. 
Eshte realizuar 10%  në NjA-të, 
Guri i Zi, Rrethina dhe Ana 
Malit. 

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. 

Ofruar në vazhdimësi i 
shërbimit këshillimor bujqësor 
në terren pranë fermerëve. 
Takime informuese, me 
fermerë dhe grupe prodhuese, 
mbi avantazhet nga  krijimi i 
SH.B.B. 
 

Jane organizuar takime me 
fermerë në Njësitë 
Adminsitrative, Dajç, Berdicë, 
Velipojë, Ana Malit dhe Guri i 
Zi.  

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F3.O1. 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 

Realizimi 4-
mujori 2018 
në mijë lekë 

P7.F3.O1.A1 Krijimi i informacionit bujqësor. 0 
                                           

0 
P7.F3.O1.A2 Sigurimi i mbështetjes së fermereve për 
agroindustrinë, treg dhe marketing. 

0                                                                                   
 

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.(nuk ka filluar procesi) 

0 

 
 

0 

 
 
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 2018: 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 8-
mujori  2018 

Realizimi i produkteve  8 – 
mujori 2018 
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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. 

Jane organizuar takime me 
fermere ,grupe interesi dhe 
agroperpunues  per informimin 
mbi projektet/skemat e 
ndryshme mbeshtese ne fushen 
e bujqesise dhe blegtorise. 
Takime informuese per skemat 
mbeshtetese ne kuader te 
programeve SARED dhe te 
Agjensise se Zhvillimit Bujqesor  

Nga takimet dhe informimi mbi 
projektet/skemat mbeshtetese 
kane aplikuar : per skemen 
mbeshtetese SARED 11 
apl;ikues nga te cilet 2 
agroperpunues, per skemen 
mbeshtetese te A.ZH.B.R. kane 
aplikuar 49 fermere. 

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

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori  
2018 në mijë lekë 

P04240.F4.O1.A1 Promovim dhe asistencë teknike në 
hartim projekte, plan biznese për përthithje të granteve. 

0 
0 

 
Realizimi i shpenzimeve për programin  P7.  Bujqesia, Zhvillimit Rural dhe Trajtimi i   AMTP  
 
Deri me datë 30.08.2018 janë likujduar shpenzime operative në shumën 20,417  mijë lekë, investime 
në shumën 20,670 mijë lekë, ku jane te perfshira edhe  detyrimet e krijuara dhe  të palikuiduara për 
Bashkinë Shkodër në fund të vitit 2017, si rezultat i vendosjes së limitit në pagesa, me shkresë të 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me nr.15973 prot, datë 09.11.2017, shkresë nr 18123. prot 
me datë 05.12.2017 me objekt “Mbi limitin e përdorimit të cash-it për njësitë e qeverisjes vendore” 
për muajin Nëntor dhe Dhjetor. 

000/lekë 

Programi 
P7 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Transferta Investime  Totali 

Plani  2018 16,831 33,009  36,287 86,128 
Realizimi 8-
mujorit të 2018 

7,463 20,417  20,670 
48,550 
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P8. Mjedisi dhe Mbrojtja e Pyjeve dhe Kullotave 
 
5. Hyrje 
 
Pyjet e Bashkisë Shkodër zenë rreth 50% te territorit administrativ të saj me një siperfaqe prej rreth 
43807.4  ha.  Ku rreth 30992 ha  jane pyje ,  rreth 5377.6 ha jane kullotë  dhe sipërfaqja tjetër është 
bimësi pyjore, inproduktive etj. Pyjet kontribuojnë në mënyrë efektive në zhvillimin e qëndrueshëm, 
nëpërmjet sigurimit të mirëqenies njerëzore, sigurojnë  një mjedis të shëndetshëm dhe mbështesin 
zhvillimin ekonomik të zonës në tërësi. Potenciali unik  i pyjeve mbështet një ekonomi të gjelbër, 
cilësinë e  jetës dhe ndikon në zbutjen e ndryshimeve klimatike. 
Sfida për të realizuar këtë balancë të qëndrueshmë mjedisore është e madhe dhe e vështirë referuar 
edhe larmishmërisë së tërritorit dhe problematikave që mbart sejcili sistem territorial.  
Aktualisht brenda territorit administrativ të Bashkisë Shkodër gjendet një nga pellgjet ujëmbledhës 
më të mëdhenj në vend  me një sipërfaqe prej  rreth 19340 km² ( Shala, Kiri, Buna e Drini) ku impakti 
i tij në territor është shume i madh. Vetëm brenda territorit administrativ të Bashkisë Shkodër kemi 
një gjatësi vije lumore ( Drin, Bunë , Kir) rreth 168.7 km. Vetëm vija liqenore  është 24.3 km ndërsa 
ajo bregdetare 14 km.  
 
6. Politikat e zhvillimit 
 
Programi i Mjedisit dhe Mrojtjes së Pyjeve e Kullotave  mbështetet në këto  politika themelore : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funksionet: 
 
F1. Zbatimin e dispozitave ligjore  nëpërmjet strategjive, programeve dhe projekteve të cilat 
synojnë përmiresimin e vazhdueshëm të mjedisit dhe të përbërësve të tij.   
3.1.1.  F1.O1.Zbatimi i masave të propozuara të VSM-ve,PPV Bashkia Shkodër, si dhe    VNM-ve për 
projektet e propozuara . 

  

Situata e synuar 2018 
Realizimi i objektivave 8 mujori 
2018 

Realizimi i produkteve 8-
mujori 2018  

Zbatimi i objektivave mjedisore 
të Planit te Përgjithshëm 

Në zbatim të objektivave 
mjedisore të VSM  dhënie 

Zbatimi i detyrës funksionale 
për zbatimin e te objektivave 

Mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve 

ndaj jetës e shëndetit të qytetareve, përmes bashkëpunimit me komunitetin e Bashkisë e  

shoqerinë civile. Rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit gjithperfshires ne fushen e mbrojtjes se 

natyres ne bashkepunim me te gjitha institucionet rajonale dhe jo vetem per ndalimin e humbjes 

se biodiversitetit por edhe permiresimit te statusit te tyre. 

 
Mbrojtjen dhe përmiresimin e mjedisit ujor, të ujerave sipërfaqesore, lumenjve dhe liqenit, 

ujrave nëtokesore etj. Shfrytëzimin racional të burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë te tyre 

sipas qëllimeve të përdorimit si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja. 

 

Zhvillimin e qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që të  

sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore,  ruajtjen  e sipërfaqeve pyjore, rritjen e 

prodhimtarisë dhe aftesisë ripërtritëse të pyjeve, parandalimin e degradimit të mëtejshëm të 

tokës. 
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Vendor, Bashkia Shkodër.   
 

mendime mbi VSM apo VNM 
per projektete e paraqitura 

mjedisore të VSM të PPV jane 
dhene 5 opinione per VNM  e 
paraqitura prej te cilave 3 
publike dhe 2 private, si edhe 
25 opinione per Leje Mjedisore 
tip C. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit  F1.O1 

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi i 8-
mujorit  

2018  
në mijë lekë 

P8.F1.O1.A1 Zbatimin e dispozitave ligjore  nëpërmjet    strategjive, 
programeve dhe projekteve të cilat synojnë përmirësimin e 
vazhdueshme te mjedisit dhe te përbërësve te tij . 

  

 0          0                     

 
 

F1.O2. Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet hartimit të planit të veprimit të zhurmave.     

Situata e synuar 2018 
Realizimi i objektivave 8 mujori 
2018 

Realizimi i produkteve 8-
mujori 2018 

Krijimi i Hartës së zhurmave si 
edhe shpalljen e zonave te 
qeta. Qyteti Shkoder/ NJA 
Velipoje..   
 

Përpunimi i informacionit per 
matje te zhurmave në zonën 
urbane qyteti Shkodër.  

Eshte pergatitur drafti i Planit 
te Zhurmave dhe eshte bere 
perpunimi hartografik i matjeve 
te zhurmave ne qytet.  

   Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F1.O2 
 

Aktiviteti 
 
P8.F1.O2.A1. . Krijimi i Hartës së zhurmave si edhe shpalljen e 
zonave te qeta. Qyteti Shkoder/ NJA Velipoje. 

Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi i 8-
mujorit 2018  
në mijë lekë 

 0                                 
0 

F1.O3. Promovimi i i energjisë zero në objektet publike. 
  

Situata e synuar 2018 
Realizimi i objektivave 8 
mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8-
mujorit 2018 

Rezultate studimore të 
implementimit të eficensës 
energjitike ne një objekt publik.   
 

Mbledhje të dhënave teknike 
për realizimin  e materialit  
studimor mbi auditimin 
energjetik ne objektin “ Shkolla 
e mesme Jordan Misja”.  Ky 
material përbën bazën për 
auditimin përfundimtar 
energjetik si edhe 
rekomandimet përfundimtare. 

Eshte realizuar Drafti 
perfundimtar i raportit 
Studimor mbi auditimin 
energjetik ne objektin “ Shkolla 
e mesme Jordan Misja” 

 
 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F1.O3 
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Aktiviteti 
 
P8.F1.O2. A1. Auditim Energjetik dhe simulim i sistemteve 
eficente të energjisë në objektet publike , prone e Bashkise 
Shkoder. 

Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi i 8-
mujorit 2018  
në mijë lekë 

 0                       0 

 
 
F2. Ndërgjegjesimi i banorëve nëpërmjet promovimit të politikave edukuese  për ruajtjen dhe 
mbrojtjen e mjedisit. 
 
F2.O1. Forcimi i pjesemarrjes publike në takimet për Vlerësimet e Ndikimit në Mjedis dhe 
aktivitetet në mbrojtje të tij.  
   
 

Situata e synuar 2018 
Realizimi i objektivave 8 mujori  
2018 

Realizimi i produkteve 8-
mujori  2018 

Realizimi i 4 takime Realizimi i  takimeve sipas 
kërkesave nga  subjektet 
private.    

Ne kuader te promovimit te 
pyjeve takim per aplikim per 
projekte per mbrojtjen e pyjeve 
dhe rritjen e pyllezimeve. 
. 

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

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi i 8-
mujorit 2018  
në mijë lekë 

P8.F2.O1.A1. Realizimi i 4 takimeve për sensibilizimin e banorëve 
të Bashkisë Shkodër mbi cështjet mjedisore dhe mbrojtjen e tij. 

  

 0                       0 
 
 
F2.O2. Bashkëpunimi me institucionet e arsimit parauniversitar mbi promovimin e  zhvillimit e 
qëndrueshëm të mjedisit në Bashkinë Shkodër.     

Situata e synuar 2018 
Realizimi i objektivave 8 mujori 
2018 

Realizimi i produkteve 8-
mujori 2018 

Realizimi i 5 takime 
sensibilizuese për ditë të 
vecanta në kuadër të mbrojtjes 
së mjedisit.  

Realizimi i 2 takimeve 
sensibilizuese  
“ dita e tokës” dhe “dita e 
mjedisit” 

Jane   realizuar 2 takime ne 
kuader te “dites se tokes” 
organizuar me nxenesit e klases 
10 dhe 11 dega pikture e 
shkolles artistike “ Prenk 
Jakova” Shkoder. Nga Drejtoria 
ne emer te Bashkise Shkoder u 
shperndane edhe 3 cmime 
.Aktivitet ne kuader te dites se 
mjedisit , me femijet e 
kopshtit... mbjellje peme ne 
lulishte. 
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Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit  F2.O2 

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi i 8-
mujorit 2018  
në mijë lekë 

P8.F2.O2.A1. Takim sensibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës” 05 
Qershor - Dita botërore e mjedisi  22 Shtator - Dita e lëvizjes pa 
makina/ Qytet i paster     11 Dhjetor - Dita ndërkombëtare e maleve 
– Pyllëzimi. 

  

 0                0 

 
F3. Mbrojtjen dhe përmiresimin e mjedisit ujor, të ujërave sipërfaqësore, lumenjve dhe liqenit, 
ujrave nëtokesore etj. nëpërmjet shfrytëzimit racional të burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të 
tyre sipas qëllimeve të përdorimit si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja. 
 
F3.O1.Ndërtimi i kadastrës ujore në bashkinë Shkodër     
 

Situata e synuar 2018 
Realizimi i objektivave 8 mujori 
  2018 

Realizimi i produkteve 8-
mujori 2018 

Identifikimi i subjekteve 
ndotëse dhe shfrytëzuese të 
burimeve ujore në NJA Guri i Zi, 
Ana e Malit, Bërdicë. Përpunimi 
i të dhënave dhe hartëzimi i 
tyre 
 

Identifikimi i subjekteve 
ndotëse dhe shfrytëzuese të 
burimeve ujore ne,Bërdicë.. 

Jane  identifikuar 86 subjektet 
te cilet jane perdorues uji me 
impakt ndotes ndaj burimeve 
ujore  në njesine Berdice dhe 
Dajc. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit  F3.O1 
Aktiviteti Buxheti në 

mijë lekë 
Realizimi i 8-
mujorit 2018  
në mijë lekë 

P8.F3.O1.A1. Mbledhja dhe azhornimi i informacionit për subjektet 
ndotëse dhe shrytëzuese të burimeve ujore të pëllgut 
ujëmbledhës, Bashkia Shkodër. 
P8.F3.O1.A2. Organizimi dhe hartimi I draftit përfundimtar të 
databases   së përdoruesve së burimeve ujore ne Bashkinë 
Shkodër.     
P8.F3.O1.A3. Ndërtimi i hartës së kadastrës ujore.                                                                                                        

0               0 

0 0 

0 

 
 
F4. Administrimin e pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimin e institucioneve në shërbim 
të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
 
F4.O1. Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të 
fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë. 

  
 

Situata e synuar 2018 
Realizimi i objektivave 8 
mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8-
mujori - 2018 
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Realizimi i mbrojtjes se 
siperfaqeve pyjore/kullosore 
nëpërmjet një qeverisje të mirë 
të fondit pyjor/kullosor.  
 

Në zbatim të detyrave 
funksionale për realizimin e 
sherbimit te  Mbrojtjes se 
Pyjeve /kullotave parashikohen 
te krijohen  njesitë vullnetare te 
shuarjes se zjarreve. 

Janë ngritur njësitë vullnetare 
të shuarjes së zjarreve pranë 
NJA Guri i Zi, Postrribë, Pult, 
Shosh , Shalë. 

Administrimi i shërbimit të 
pyjeve/kullotave 

Plotesimi i struktures se  
Administrimit te sektorit te 
pyjeve sipas transfertës 
specifike . 

Eshte plotesuar struktura e 
Sektorit te Pyjeve prane DSHBP 
me  specialiste/teknike ne 
funksion te konsolidimit te 
shërbimit të Administrimit të 
pyjeve /kullotave . 

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

Aktiviteti Buxheti 
në mijë 

lekë 

Realizimi i 
8-mujorit 

2018  
në mijë 

lekë 
P8.F4.O1.A1.Mbrojtja e siperfaqeve pyjore /kullosore/sherbimi pyjor sipas 
mënyrës së përcaktuar në ligj. 
 
 
P8.F4.O1.A2 Administrimi i sherbimit te pyjeve dhe kullotave ne           
Bashkine Shkoder.                                                                                                                                                                                  

 

       3076 
 
 
    

  1893 

          
      9209 
   

 
3513 

     
F4.O2. Hartimi/rishikimi i Planeve të mbarështimit për të gjithë sipërfaqen e fondit pyjor/kullosor 
në bashkinë Shkodër. 
 

Situata e synuar 2018 
Realizimi i objektivave 8 
mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8-
mujorit 2018 

Mbledhje e informacionit / 
përgatitje materialesh për 
realizimin e rishikimit/hartimit 
të Planit te menaxhimit për NJA  
Postribe.    

Nxjerrja e problematikave te 
planit te menaxhimit te ish 
Komunes Postribe. 
 

Jane evidentuar zonat pyjore te 
cilat nuk kane qene pjese e 
Planit te menaxhimit te ish 
Komunes Postribe si edhe 
problematikat. 
 

Regjistrimi dhe inventarizimi i 
pyjeve dhe kullotave –NJA Pult 

Rishikimi i kufijve të ekonomive 
pyjore kullosore sidomos ato që 
janë në kufijtë ndarës me Zonat 
e Mbrojtura dhe  NJA Shalë, 
pritet konfirmimi i azhornimeve 
të kryera të cilat  do të 
shoqërohen me VKM, pas kësaj 
do të plotësohen për regjistrim. 
 

 Jane rishikuar kufijte e zones 
pyjore NjA Pult dhe NJA Shale si 
edhe zones se Mbrojtur. 
Regjistrimi i pronave 
Pyje/Kullota referuar shkreses 
nr 5548/1 dat 06.07.2018 te 
K/Regjistruesit Tirane , do te 
kryhet ne kuader te Projektit te 
BB per Sherbimet 
Mjedisore.Jane perpunuar 
hartat per 50 ngastra te NjA 
Pult. 
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Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit  F4.O2. 

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi 8 mujorit 
2018 ne mije leke 

P8.F4.O2.A1 Mbledhje e informacionit / përgatitje materialesh 
për realizimin e rishikimit/hatimit të Planit të menaxhimit për 
NJA  Postribe. 

0            0 
 

P8.F4.O2.A2  Përgatitje e materialeve per Realizimin e  
regjistrimit dhe inventarizimit te Pyjeve dhe kullotave 
bashkiake.. 

0 0 

 
F4.O3. Rehabilitimi dhe pyllezimi  i siperfaqeve pyjore/kullosore, të degraduara, djegura si edhe 
mbrojtja e tokes nga erozioni (Projektim/Investim).  

Situata e synuar 2018 Realizimi i objektivave 8 
mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8-
mujorit  2018 

Realizimi i projektit per 
Rehabilitimi mjedisor/social i 
guroreve ne malin e Taraboshit 

Pergatitje e projekt idese mbas 
mbledhjes se informacioni ne 
terren dhe hartografik per 
realizimin e projektit. 
 
 

 Eshte hartuar projekt idea 
bazuar ne harten e ndrhyrjes 
dhe jemi ne fazen e pergatitjes 
se preventivit per  projektin “ 
Rehabilitim mjedisor /social i 
guroreve ne Tarabosh”. 

 
Ndërtim prita në perrenj, 
Kaprre, përroi Shehu i Bardhë. ( 
NJA Shalë) 

 
Lidhja e kontrates se zbatimit. 

 
Është lidhur Kontrata e 
sipermarrjes per realizimin e 
objektit “ Ndertim prita 
malore”   

Hartim projekte teknike për 
Pyllëzim sipërfaqe pyjore në NJA 
Rrethina, Guri i Zi, Postrribë( 
sipërfaqet e djegura) 

Pergatitja e materialeve per 
projekt zbatimin e projektit “ 
Pyllezim siperfaqe te djegura”  

Eshte pergatitur projekt idea e 
projektit se bashku me hartat 
dhe materialet pershkrimore, 
po punohet me hartimin e 
preventivit dhe perfundimin e 
projektit.. 
 

Pastrimi/permiresimi I parcelave 
pyjore ne Shale, Shosh. 

Lidhja e kontrates se zbatimit  .  
 

Eshte lidhur kontrata e zbatimit 
te punimeve per realizimin e 
projektit te pastrimit  ne NJA 
Shosh-EP Shosh 2 dhe NJA 
Shale,  EP .Lugina e Shales.    

Sinjalistike pyjore ne NJA Shalë, 
Postrribë 

Realizimi i objektit . Eshte realizuar objekti. 

Luftimi i semundjeve dhe 
demtuesve ne pyje/kullota  
Shale, Postribe. 

Realizimi i objektit Eshte realizuar objekti i luftimit 
te semundjeve.  

Zbatimi i projektit per ndertimin 
e leres se ujit kullota -Guri i Zi, 
Shosh 

Lidhja e kontrates se zbatimit. Eshte lidhur kontrata e zbatimit 
te punimeve dhe jane duke u 
kryer punimet per 2 lerat e ujit.  

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit  F4.O3 

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi 4 mujorit 
2018  ne mije leke 
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P8.F4.O3.A1.Hartim i projektit "Rikualifikimi mjedisor/social i 
guroreve ne malin e Taraboshit. 

0 0 

P8.F4.O3.A2. Ndërtim prita në NJA Shalë. 
3060 

Procedure realizimi 
te objektit 

P8.F4.O3.A3 Hartim projekte teknike për Pyllëzim  në 
siperfaqet pyjore në Rrethina , Guri i ZI dhe  Postrribe. ( 
sipërfaqet e djegura) 

0 
Ne process te 

hartimit te 
projektit. 

P8.F4.O3.A4. Pastrimi/përmiresimi I parcelave pyjore NJA 
Shale, Shosh 

1020 
Procedure realizimi 

te objektit 
P8.F4.O3.A5. Sinjalistike pyjore ne zonat pyjore te NJA. 204 174 
P8.F4.O3.A6.Luftimi i semundjeve dhe demtuesve ne 
pyje/kullota  ne NJA. 

510 414 

P8.F4.O3.A7.Zbatimi i projektit per ndertimin e leres se ujit 
kullota –në NJA. 

1020 
Procedure realizimi 

te objektit 

 
 
 
 
Realizimi i shpenzimeve për programin  P8. Mjedisi dhe Mbrojtja e Pyjeve dhe Kullotave 000/lekë 

Programi 
P8 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Transferime Investime  Totali 

Plani  2018 12,985 3,354 51 6445 22,834 
Realizimi 8-
mujorit të 2018 

3,593 1,147 43 1,140 
5,923 
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P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
7. Hyrje 
 
Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. 
Shkolla duhet t’i mundësojë çdo fëmije që të ketë rezultate të kënaqshme në mësime, të jetë i 
sigurtë, i shëndetshëm dhe aktiv në jetën komunitare.  
 
Me ndarjen e re territoriale, Bashkia Shkodër duhet të sigurojë mirëmbajtjen e një numri të madh 
institucionesh arsimore per 11 njesitë administrative. (93 objekte shkollore, 60 kopshte, 2 konvikte 
dhe 1 shkolle speciale), që kërkojnë një vëmendje të veçantë. Synimi ynë është menaxhimi me 
efikasitet i fondeve për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të 
infrastrukturës së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. Në kuadër të 
reformës së re administrative të qeverisjes vendore janë pjesë e këtij programi edhe delegimi i 
funksioneve të reja si: Arsimi parashkollor (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe punonjës në 
Qendrat Kulturore të Fëmijëve, Punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-
vjecar (Parashkollor dhe të   Qendres Kulturore), punonjësit e shërbimeve mbështetëse te  Arsimit te 
Mesëm. 
 
8. Politikat e zhvillimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse, cilësore në të gjithë territorin, për institucionet e edukimit 

parauniversitar dhe atij parashkollor gjatë  procesit të realizimit të programit mësimor vjetor. 

 

Përmirësimi i sistemeve të edukimit dhe trajnimit profesional dhe ndërlidhja e politikës arsimore 
me politikën social-ekonomike. 

mësimor vjetor. 

 Mbështetja dhe promovimi i cilësisë së mësimdhënies dhe i rezultateve të larta në shkollë. 

Promovimi  dhe nxitjae  hapjes se strukturave tё edukimit jashtё orarit mёsimor, pёr tё 

plotёsuar njё nga tё drejtat bazë tё fёmijёve, siç ёshtё argёtimi, loja, sporti etj 

mësimor vjetor. 
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Funksionet: 
 
F1.F2. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar. 
O1  Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne  kushte te 
pershtatshme ne gjithe  territorin administrativ te Bashkise  Shkoder; 
 

 

Situata e synuar 2018 Realizimi i objektivave  
8-mujori I-re 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  2018 

Te kryehen të gjitha pagesat 
për 222 administrate dhe  
personel ndihmës në shkollat e 
Bashkisë së Shkodrës;zyres se 
arsimit dhe te konvikteve 

Janë realizuar  të gjitha pagesat 
për 222  personel ndihmës në 
shkollat e Bashkisë së Shkodrës; 
zyres se arsimit dhe te 
konvikteve 

Kane marre pagesat 222 
personel ndihmës në shkollat e 
Bashkisë së Shkodrës zyres se 
arsimit dhe te konvikteve 

Sigurimi i funksionimit normal 
te objekteve 
arsimire(shkolla/konvikte), 
nepermjet sherbimeve 
mbeshtetese 

Permiresimi i kushteve me ane 
te sigurimit te sherbimeve baze 
me qellim funksionimin sa me 
normal te objekteve 
shkollore(shkolla, konvikte) 

Realizimin e pagesave te 
shermimeve,energji elketrike, 
uje, te objekteve 
shkollore(shkolla, konvikte) dhe 
internet per QKF 

Sigurimi i materialeve baze per 
funksionimin e sherbimeve 
mbeshtetese 

Permiresimi i kushteve me ane 
te sigurimit te materialeve per 
sherbimet mbeshtetese, me 
qellim funksionimin sa me 
normal te objekteve 
shkollore(shkolla, konvikte) 

Jane realizuar  blerjet e 
materialeve hidraulike, dhe 
materialve te ndryshme. 
 Ne proces te realizimit te 
blerjeve te  materialeve 
(batanije, carcafe, ene kuzhine 
etj)materialeve te kancelarise,  

Sigurimi i ushqimit per 
nexenesit e  konvikteteve  dhe 
shkolles special.  

Realizimin e sherbimit te 
menses duke ofruar vaktet e 
ushqimit per nexenesit 
qeperfitojne bursakonvikteve 
dhe shkolles speciale  

Sigurimi i vakteve ushqimore 
per 120 nxenes te 
konvikteve(perfitues burse) dhe 
90 nxenes te shkolles Speciale 
si dhe stafit te shkolles speciale.  

Krijimi i kushteve optimale per 
ngrohjen ne shkolla dhe 
konvikte 

Permiresimi i sherbimit te 
ngrohjes me qellim 
funksionimin sa me normal te 
procesit mesimor  

Realizimi i sherbimit te ngrohjes 
nepermjet sigurimit te druve te 
zjarrit, gazit te lengshem dhe 
naftes ne kaldaja. 

Sigurimi i sherbimit te 
transportit te femijeve shkolla 
sperciale 3 Dhjetori 

Permiresimi i sherbimit te 
transportit te 90 femijeve qe 
frekuentojne shkollen Speciale. 

Realizimi i sherbimite 
nepermjet  mirembajtjes se 
automjetit te transportit dhe 
sigurimit te karburantiti per 
kete automjet. 

Sigurimi I   objekteve shkollore  
per  raste te ngjarjeve te 
jashtezakoneshme si zjarr dhe 
termete :konvikte, magazina, 
objekte shkollore 
Kopshte. 

Sigurimin e standarteve per 
sigurimin ndaj zjarrit dhe 
termetit për: 
konvikte, magazina, 
Objekte Shkollore  kopshte 

Ne proces per te realizuar 
sherbimin e  sigurimit ndaj zjarrit 
dhe termetit 
 konvikte, magazina, objekte 
shkollore kopshte  
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Permiresimi I kushteve te 
higjenes ne konvikte , shkolles 
speciale dhe magazines 

Sigurimin e standarteve per 
sigurimin e higjenes për: 
konviktet, magazina, 
kopshte 

Ne proces per te realizuar 
sherbimin e  dizinfektimit ne: 
 konvikte, magazina, kopshte. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.F2.O1   

Aktiviteti 
Buxheti në 

mijë lekë 

Realizimi 8-
mujori I-rë 
2018në mijë 
lekë 

P9.F1.O1.A1 Pagat dhe sigurime shoqerore per punonjesit e 
arsimit 

118,908 
 

 
76 319 

P9.F1.O2.A21 Mbeshtetje per mirembajtjen e infrastructures 
sherbimeve mbeshtetse per nxenesit dhe stafin mbeshtetes ne 
shkolla   (9120+9230; Inv estime 9120) 

72 151 
20273 

Ne proces 
realizimi. 

Blerje materialesh (batanije, çarçafë, peshqirë dhe mbulesa 
tryezash) në shërbim të konvikteve. 

100 
Parashikuar ne 

muajt ne 
vazhdim 

Blerje ene kuzhine per konviktete dhe shkollen Speciale 80 
Parashikuar ne 

muajt ne 
vazhdim 

Blerje ushqime per konviktet e shkollave te mesme dhe shkollen 3 
Dhjetori. 

10144 
1 289 

ne proces 
realizimi. 

Blerje materiale kancelarie per sistemin arsimor parauniversitar 1100 
Ne proces 
Depozitim 
Kontarate  

Blerje materiale te ndryshme per  sherbimet mbeshtetese per 
sistemin arsimor parauniversitar  

710 
515 

Blerje  pjese kembimi per mirembajtjen e sistemeve hidraulike te 
sistemit arsimor parauniversitar  

560 
319 

Blerje materiale pastrimi ambientesh 
1,880 

Ne proces 
Depozitim 
Kontarate 

Blerje   dru  zjarri  per ngrohje per sistemin e arsimit 
parauniversitar. 

13,400 
Ne proces 
Prokurimi 

Blerje gaz te lengshem per ngrohje per sistemin arsimor 
parashkollor dhe sistemin arsimor parauniversitar. 

4500 
Ne proces 
Depozitim 
Kontarate 

Blerje lende djegese karburante per ngrohje dhe per mjete 
transporti(nafte +benzine). 
 

2,090 
1418 

Riparim paisje orendi 100 80 

Mirembajtje e mjeteve te transportit per sherbimet mbeshtetese 
te sistemit arsimor parauniversitar dhe sistemit arsimor 
parashkollor. 

200 
67 

Furnizim me energji elektrike, uje, Sherbime postare , Sherbim 
interneti per te gjitha shkollat ne territorin e Bashkise. 

18,685 
15451 

Blerje xham per mirembajtjen e dritareve  te godinave te 
sistemit arsimor  

290 
 

289 

Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore 8150 
Ne proces 

zbatimi 
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Sigurimi I objekteve per raste te ngjatrjve te jashtezakonshme 
per zjarr dhe termete 

720 
Parashikuar ne 

muajt ne 
vazhdim 

Dizinfektimi I mjediseve te objekteve  te sherbimeve 
mbeshtetese 

100 
Ne proces 
realizimi. 

 
F1.O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin 
parauniversitar dhe parashkollor. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori    2018 

Realizimi i produkteve 8– 
mujori  2018 

Sigurimi i materialeve per 
arritjen e standarteve ne 
objektet shkollore. 
 

Permiresimi i kushteve ne 
objektet shkollore dhe 
konvikte, me qellim sigurimin e 
kushteve optimale te 
mesimdheies 

Eshte realizuar blerja e 
materialeve bojra te 
ndryeshme, materialeve 
elektrike, 
Ne proces te realizimit te 
blerjeve paisjeve dhe orendive 

Mirembajtja e ndertesave, 
objekte shkollore 

Permiresimi i kushteve dhe 
objekteve Janë kryer punime 
lyerje dhe riparime në 18 
objektet e arsimit sipas nevojës 
prioritare. 

Realizimi i ketij sherbimi eshte 
ne proces , ku jane riparuar 18 
shkolla. 

Rikonstruksione te ndertesave 
te shkollave 

Permiresimi i kushteve dhe 
standarteve te shkollave duke 
rikonstruktuar 7 objekte 
shkollore sipas nevojës 
prioritare. 

Realizimi i ketij sherbimi eshte 
ne proces  projektimi ku jane 
rikonstruktuar 4 shkolla sipas 
nevojës prioritare. 

  
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F1.O2 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lek 
Realizimi 8-mujori 
2018 në mijë lekë 

P9.F1.O2.A9 Ndertim I dhomave te zhveshjes dhe tribunes 
prane fushes sportive shkiolla 28 nentori 

2,035 
Ne proces zbatimi 

P9.F1.O2.A10 Vendosja  e radiatoreve dhe montimi/ instalim I 
kaldajes se shkolles Shejnaze Juka  

6369 
199 projektim, dhe 

ne proces 
prokurimi zbatimi 

P9.F1.O2.A11. Vendosja  e radiatoreve dhe montimi/ instalim I 
kaldajes se shkolles 28 Nentori   

4,770 
124 projektim, dhe 

ne proces 
prokurimi zbatimi 

P9.F1.O2.A12. Rikonstriksion I catise se Shkolles Veli tela 
Muriqan   

2,600 
113 projektim, dhe 

ne proces 
prokurimi zbatimi 

P9.F1.O2.A13. Rikonstriksion I terraces se Shkolles Haxhi Hajdari 
te Fshatit Golem  

2,200 
95 projektim, dhe 

ne proces 
prokurimi zbatimi 
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F2.Administrimi dhe rregullimi i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. 
F2.O1.Ofrimi i sherbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne  kushte të 
pershtatshme ne gjithe  territorin administrativ te Bashkise se Shkodres. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori I-rë 2018 

Realizimi i produkteve 8– 
mujori 2018 

Kryerje e rregullt e pagesave  
për paga, sigurime shoqërore 
dhe shëndëtsore të 
punonjesve,  në mbështetje të 
përmbushjes së detyrave dhe 
funksioneve me 
profesionalizëm, korrektësi dhe 
transparence ne menyre qe cdo 
punonjes sipas pozicionit te 
punes të shërbejë, të jape 
rezultate pozitive duke zbatuar 
ligjin,vendimet e bashkise dhe 
urdherat e titullarit te 
institucionit. 

 Mbështetje e funksionimit të 
57 kopshteve në Bashkinë 
Shkodër për të gjithë 
personelin, eduator dhe atë 
mbështetës.  
 

Jane realizuar   pagesat per 
paga dhe sigurime shoqerore 
per 172 punonjes te personelit 
edukator dhe të shërbimit të 
sistemit parashkollor. 

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

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi 8 
mujor  

P9.F2.O1 .A1. Mbështetja personelit edukator dhe të shërbimit të 
sistemit parashkollor 

122 994 81 082 

P9.F2.O1 .A4 Blerje pajisje orendi 
(shporeta,lavatriçe,frigorifer.aristona,pompaujit ,fshesa me 
korrent,shporet per ngrohjeetj. 

500 
 

395 

 
F2 O2: Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor, te sigurte konform standarteve 
ligjore. 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori  2018 

Realizimi i produkteve 8– 
mujori  2018 
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Përmirësimin e kushteve sa me 
te favorshme per qendrimin 
dhe edukimin e femijeve  ne 
kopshte: 
Furnizime me ushqime, për 350 
fëmijë 
Mirembajten e zakonshme të 
ndertesave për kopshtet. 
Mirembajtjen e paisjeve 
teknike dhe funksionale në 
shërbim për kopshtet. 
Sigurimin e ndertesave të 
kopshteve. 
Rikonstruksion i pjesshem i 
kopshtit "Ismet Sali Bruçaj. 
 

Mbështetja per mirembajtjen e 
infrastruktures se sherbimet 
mbeshtetese per femijet dhe  
stafin edukues ne kopshte.  

Eshte realizuar pagesa e 
energjise elektrike, mirembajtja 
e kopshtit Bep Tusha, si dhe 
blerje pajisje dhe orendi per 
kopshtet. Jane blere 
batanije,çarçafe,peshqire,karrig
a,tavolina, materiale pastrimi, 
eshte kryer dizinfektimi per te 
gjitha kopshtet e planifikuara. 
Jane kryer blerjet per 
shporeta,lavatriçe,frigorifer.aris
tona,pompaujit ,fshesa me 
korrent,shporet per ngrohjeetj. 
Eshte perfunduar  pjeserisht 
rikonstruksioni I kopshtit Ismet 
Sali Brucaj.   

 
8.1.1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O2: 
 

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi 8 
mujor 

P9.F2.O2.A1     Mbështetja per mirembajtjen e infrastruktures, 
sherbimet mbeshtetese per femijet dhe stafin edukues ne 
kopshtepersonelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor. 

22 769 7670 

Furnizime me ushqime 12 474 1 153 
Materjale zyre (kancelari) 300 144 
Materrjale per pastrim,dizinfektim etj 645 625 
Materjale te tjera (batanije,çarçafe,peshqire,karriga,tavolina etj.) 900 888 
Shpenzime per karburant 200 200 
   
Shpenzime te tjera transporti(siguracion,kolaudim e te tjera   
shpenzime transporti) 

70 
16 

Energji elektrike 900 419 
Furnizim me ujë 1000 384 

Lende djegese(dru zjarri) 1500 
ne proces 

zbatimi  
Lende djegese (gaz) 481 476 
   
Lendedjegese(nafte) 400 400 
Sherbime per(dizinfektim). 50 50 
Sherbime per mirembajtjeteobjektevendertimoredhelyrje me 
bojetekopshteve. 

3769 
2 915 

Shpenzime per sigurimin e ndertesave 80 

Parashikuar 
ne muajt ne 

vazhdim 
 

P9.F2.O2.A2     Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit "Ismet Sali Bruçaj" 2 931 1 413 

   

P9.F2.O2 .A3  Rikonstruksion i godines kopshtit "Guerile" 2 886 Parashikuar 
ne muajt ne 

vazhdim 
 P9.F2.O2.A4 Blerje mjet transporti  (furgon) 1.200 Parashikuar 
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ne muajt ne 
vazhdim. 

 
F3.O1.Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese per femije. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori 2018 

Realizimi i produkteve 8– mujori 
2018 

Organizimi i kurseve te 
ndryshme ne fushen artistike, 
sportive dhe shkencore per 
rreth 500 femije.  
 

Janë ne vazhdim kurse te 
ndryshme ne fushen artistike, 
sportive dhe shkencore per 
rreth 500 femije.  
 

Janë ne vazhdim kurse te 
ndryshme ne fushen artistike, 
sportive dhe shkencore per rreth 
500 femije.  
 

Zhvillimi I aktiviteteve per 
perzgjedhjen e talenteve te 
rinj pergjate gjithe vitit 
titulluar “Bilbilat e Vegjel”. 

Janë zhvilluar aktivitete per 
perzgjedhjen e talenteve te 
rinj pergjate gjithe vitit 
titulluar “Bilbilat e Vegjel”. 

Janë zhvilluar aktivitete per 
perzgjedhjen e talenteve te rinj 
pergjate gjithe vitit titulluar 
“Bilbilat e Vegjel”. 

Realizimi I   Festivalit 
Mbarekombetare per Femije .   

Te realizohet festivali I 56 
mbarekombetar per femije. 

Ne muajin qershor u realizua 
festivali I 56 mbarekombetar per 
femije  me pjesmarrjen e femijve 
nga I gjithe rajoni I Ballkanit. 

Zhvillimi I  kompionatit per 
femije ne disiplinat sportive 
basketboll, volejboll, shah, 
minifutboll, vrapime  ndermjet 
shkollave 9 vjecar.  

Është zhvilluar kompionati per 
femije ne disiplinat sportive 
basketboll, volejboll, shah, 
minifutboll, vrapime  
ndermjet shkollave 9 vjecar.  

Është zhvilluar kompionati per 
femije ne disiplinat sportive 
basketboll, volejboll, shah, 
minifutboll, vrapime  ndermjet 
shkollave 9 vjecar.  

Zhvillimi i  festes tradicionale 
per vitin e ri per femijet duke 
promovuar nxenesit me 
rezultate me te larta. 

  

 
 
  

Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F3.O1 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 

Realizimi 8-mujori I-
rë 2018 në mijë lekë 

P9.F3.O1 .A1 Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë 410 407 
P9.F3.O1 .A2 Festivali i 56-t  mbarëkombëtar   për femije 4500 4229 
P9.F3.O1.A3 “Veprimtari masive” (sportive, artistike e 
shkencore) te Qendres Kulturore te Femijeve. 

280 130 

P9.F3.O1.A4  “Veprimtari me rrethet artistike, sportive e 
shkencore per vitin 2018" 

1372 514 

P9.F3.O1A5 Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri per nxënesit e 
shkollave 9 vjeçare.   

445 Parashikuar ne 
dhjetor 2018. 

 
Realizimi i shpenzimeve 8 M për programin  P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi: 

Programi 
P9 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Transferta Investime  Totali 

Plani 2018 260,658 121,227 4,122 52,681 438,688 
Realizimi 8-M   
2018 

157,051 57,401 4,088 14,081 
232 621 
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P10. Strehimi dhe Shërbimet sociale 
 
Hyrje 
Shkodra sot ёshtё njё nga qytetet nё tё cilin ndodhen e funksionojnё shumё institucione e qendra 
sociale nё mbështetje tё grupeve sociale nё nevojë. Pёrveç qendrave e institucioneve publike dhe 
private, tradita e njohur bamirëse shkodrane ka krijuar njё klimë nxitёse e pozitive pёr krijimin e 
shёrbimeve tё shumta, tё reja e alternative nga organizat jofitimprurёse vendase e tё huaja, nga 
institucionet fetare dhe individë. Nevojat e mёdha tё shkaktuara nga tranzicioni i tejzgjatur dhe 
“klima” humanitare e qytetarëve tanë kanё krijuar njё rrjet mbёshtetjeje, shёrbimesh e pёrkujdesi 
pёr grupet sociale më nё rrezik.   
 
Gjatë vitit 2016 filloi krijimi i rrjetit të shërbimit social në komunitet, Për herë të parë u ngritën 
qendrat komunitare “Për familjen”, të cilat ofrojnë shërbime sociale si informim, orientim, këshillim, 
shërbim në familje, mbështetje psikosociale, etj. Këto qendra u ngritën në pesë lagje të qytetit dhe 
në njësinë administrative Dajç dhe Guri i zi.  
 
Duke u mbёshtetur nё shёrbimet e ekzistuese, eksperiencën e krijuar dhe nevojat sociale nё 
komunitet,  Bashkia e Shkodrёs synon të mbёshtesë zhvillimin e integruar dhe të vazhdueshёm të 
mirёqenies sociale tё familjes si qeliza bazё e komunitetit tonё të shtrirë në të gjithë territorin. 
 
Shërbimet me bazë komunitare të krijuara gjatë vitit 2016 janë të parat struktura operative në 
territorin e Bashkisë së Shkodrës. 7 qendra komunitare “Për Familjen” u krijuan dhe u vunë në 
funksion, nga një në çdo lagje të Shkodrës dhe 2 në njësinë administrative të Gurit të Zi dhe të Dajçit. 
Në këto qendra ofrohet informim, këshillim, orientim, mbrojtje e fëmijëve, shërbime për fëmijët dhe 
familjen, fuqizimi ekonomik, programe prindërimi, fuqizim komunitetit, ri-integrim në shkollë dhe 
mbështetje familjare për nevojat arsimore të fëmijëve, etj.  
Në vitin 2017, në vazhdim të krijimit dhe zgjerimit të rrjetit për ofrimin e shërbimit social në territor, 
është arritur sigurimi i financimit për krijimin e Qendrës së parë Rinore Publike në territorin e 
bashkisë së Shkodrës. Kjo qendër i dedikohet përfshirjes edukative, artistike, sociale dhe kulturore të 
të rinjve, duke krijuar hapësirat e nevojshme dhe aksesin në sipërmarrje, kulturë, art, teknologji 
informacioni, etj.  
Gjithashtu, gjatë vitit 2017 është projektuar dhe ka filluar zbatimi për ndërtimin e qendrës 
komunitare multifunksionale, e cila do të ofrojë shërbime specifike për komunitetin rom dhe 
egjiptian, por sigurisht do të jetë një qendër e gatshme dhe në shërbim të komunitetit të zonës. 
Ndër shërbimet e rëndësishme, që vlen të theksohet, për vitin 2017, është koordinimi i ndërhyrjeve 
dhe burimeve në territor ndërmjet institucioneve publike dhe organizatave të shoqërisë civile, për 
regjistrimin dhe frekuentimin e fëmijëve rom në sistemin arsimor. Për herë të parë gjatë këtij viti, 
rreth 60 fëmijë rom janë regjistruar dhe kanë frekuentuar shkollën. Për secilin fëmijë dhe familje 
tyre janë siguruar mbështetje shumë planëshe, me synim fuqizimin dhe integrimin e tyre. Ndër 
shërbimet e ofruara janë; regjistrim në gjendjen civile, orientim për punësim dhe kurse profesionale, 
pajisje me karta shëndeti, sigurimi i materialeve didaktike të nevojshme për proçesin mësimor, 
ndihma veshmbathje, ushqimore dhe mjekësore. 
Duke u mbёshtetur nё shёrbimet e ekzistuese, eksperiencën e krijuar dhe nevojat sociale nё 
komunitet,  Bashkia e Shkodrёs synon të mbёshtesë zhvillimin e integruar dhe të vazhdueshёm të 
mirёqenies sociale tё familjes si qeliza bazё e komunitetit tonё të shtrirë në të gjithë territorin. 
 
Politikat e zhvillimit 
Programi i sherbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit publik bazohet në pesë politika themelore : 
 
 
 
 

Mbulimi sa më të plotё të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe 

interesat e komunitetit. 
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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. Këto objektiva janë dakordësuar me 
organizatat e shoqërisë Civile, Institucionet në  varësi të Bashkisë Shkodër, ekspertët dhe specialistët 
e organizatave partnere ndërkombëtare dhe vendore me të cilat punojnë, ekspertë të Institucioneve 
në nivel rajonal gjatë diskutimeve për hartimin e Planit social të zonës së  Shkodër.  
 
Funksionet: 
F1.Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
F1.O1.Përmirësimi i kushteve te banimit për shtresat në nevojë; 
 

Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori i 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  i 2018 

Projektimi dhe planifikimi i 
ndërhyrjeve të tjera 
infrastrukturore me synim 
përmirësimin e kushteve të 
banimit dhe të jetesës për 120 
familje të komunitetit 
Rom&Egjiptian 

Është në proces vlerësimi i 
infrastrukturës dhe hapësirave 
për krijimin e administrimin e 
ujërave të zeza, WC, etj. dhe po 
punohet për projektimin e tyre. 
 
 

Në proçes zbatimi 

Shërbime integruese dhe 
zhvilluese për rreth 30 jetimë 
dhe gratë kryefamiljare të 
akomoduara në apartamente 
sociale funksionale dhe në 
administrim të Bashkise së 

Me vendim të Këshillit Bashkiak 
nr 36, datë 30.05.2017 është 
miratuar Rregullorja “Për 
përbërjen dhe funksionimin e 
komisionit të strehimit në 
Bashkinë Shkodër”. Ky komision 

26 apartamente sociale të 
gatshme për jetimët dhe gratë 
kryefamiljare. 

Gjithëpërfshirja,Pjesëmarrja, krijimi i Mundёsive tё Barabarta dhe Mosdiskriminimi pёr shkak tё 

aftёsive ndryshe, gjinisë, origjinёs, minoritetit etj.: 

 

Bashkёrendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me strategjitё dhe politikat kombёtare, me 

instiucionet nё varёsi tё pushtetit qёndror, bashkitё fqinje dhe shtetet kufitare: 

 
Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqёrinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe 

biznesin social nё veçanti. 

 

Me qëllim fuqizimin e Shërbimeve Sociale në Bashkinë e Shkodrës synojmë që shërbimi i 

Strehimit të bëhet pjesë e Shërbimit Social, duke sjellë harmonizimin dhe bashkërendimin më 

efikas të shërbimeve sociale në mbështetje të grupeve sociale më në nevojë. 

 

Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e 

promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në 

bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetsësor 
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Shkodrës. 26 apartamente 
sociale funksionale dhe në 
administrim për jetimët dhe 
gratë kryefamiljare pa asnjë 
përkrahje. 

do të administrojë proçesin e 
përzgjedhjes dhe të 
administrimit të apartamenteve 
sociale për jetimët dhe gratë 
kryefamiljare. Është krijuar 
komisioni i strehimit sipas 
Urdhërit nr. 585, datë 
18.08.2017 dhe pranë Këshillit 
Bashkiak të Shkodrës është 
prezantuar sistemi i pikëzimit 
për përfitimin në programet e 
strehimit social. Për 
administrimin e programeve të 
strehimit social pritet miratimi 
nga Këshilli Bashkiak. 

Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori i 

2018 në mijë lekë 

P10.F1.O1.A1 Projektim dhe ndërhyrje në infrastrukturë 
me synim përmirësimin e jetesës për komunitetin rom 
dhe egjiptian. 

-           Në proçes  zbatimi 

P10.F1.O1.A2. Shërbime integruese & zhvilluese dhe 
administrimi i apartamenteve sociale, të krijuar për 
personat e dalë nga institucionet e përkujdesit 
rezidencial dhe gratë kryefamiljare me probleme social-
ekonomike, pranë Qendrës Komunitare "Për Familjen" nr 
6. 

   1,655                             216 

 
F1.O2. Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe 
familjet në nevojë,përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të  atshëm, të arritshëm, të 
për allueshëm dhe të përshtatshëm  
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori i 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  i 2018 

Vlerësim në vazhdimësi dhe 
aplikim për pjesmarrje në 
programet lehtësuese 
qeveritare si: bonus qeraje, 
banesa sociale me kosto të 
ulët, banesa sociale me qera, 
banesa me kosto të ulët, apo 
programin e subvencionimit të 
interesave të kredive nga 
shteti. Për familjet në nevoje 
dhe administrimin e këtij 
shërbimi. 
 

Me vendim të Këshillit Bashkiak 
nr 36, datë 30.05.2017 është 
miratuar Rregullorja “Për 
përbërjen dhe funksionimin e 
komisionit të strehimit në 
Bashkinë Shkodër”. Ky komision 
do të administrojë proçesin e 
përzgjedhjes dhe të 
administrimit të apartamenteve 
sociale për jetimët dhe gratë 
kryefamiljare. Është krijuar 
komisioni i strehimit sipas 
Urdhërit nr. 585, datë 
18.08.2017 dhe pranë Këshillit 
Bashkiak të Shkodrës është 
prezantuar sistemi i pikëzimit 
për përfitimin në programet e 
strehimit social. Për 

                       Në proçes zbatimi 
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administrimin e programeve të 
strehimit social pritet miratimi 
nga Këshilli Bashkiak. 

Aplikimi pranë qeverisë dhe 
donatorëve potencial për 
ndërhyrje në infrastrukturë 
me qëllim përmirësimin e 
kushteve të jetesës për 
komunitetin rom dhe 
egjiptian. 

Është realizuar vlerësimi mbi 
infrastrukturën e banimit dhe 
gjithashtu kostimi i ndërhyrjeve 
me synim përmirësimin e 
kushteve të banimit për 
komunitetin rom dhe egjiptian. 

Studimi vlerësues i kushteve të 
banimit të komunitetit rom e 
egjiptian, dhe kostifikimi i 
nevojave për ndërhyrje, në 
Bashkinë e Shkodrës është i 
gatshëm. 

  
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F1.O2 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori i 

2018 në mijë lekë 

P.10.F1.O2.A1 Strehim social sipas programeve 
qeveritare të banesave sociale me qera, me kosto të ulët 
dhe trajtimi me bonus qeraje. 

600 
Parashikuar në muajt 

në vazhdim 

P.10.F1.O2.A2   Përgatitja e studimit të fizibilitetit mbi 
përmirësimin e kushteve të banimit për komunitetin 
Rom&Egjiptian në Bashkinë e Shkodrës 

- 
Studimi është 

përfunduar 

 
F2. Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të 
kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
F2 O1 M ulimi sa më i plotё i territorit tё Bashkisë me shёr ime sociale duke u harmonizuar me 
interesat dhe nevojat e komunitetit. 

 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori i 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  i 2018 

Ka një PLV që zbatohet në 
Bashkinë Shkodër.Shtrirje e 
shërbimeve në territorin e 
Bashkise së Shkodrës për 
identifikimin e fëmijëve në 
situatë rruge.Fuqizim i 
familjeve të këtyre fëmijëve.  

Shtrirja e shërbimeve në 
territorin e Bashkisë së 
Shkodrës për identifikimin, 
mbrojtjen, trajtimin dhe 
fuqizimin e fëmijëve dhe 
familjeve në situatë rruge. 
Janë dizenjuar dhe përgatitur 
materialet promocionale për 
ndërgjegjësim për fëmijët në 
situatë rruge. 

Skuadra të terrenit, të përbëra 
nga punonjës të qëndrave 
komunitare “Për Familjen” dhe 
policë Bashkiakë, funksionale në 
zonat kryesore ku janë 
identifikuar fëmijë në situatë 
rruge; në zonën urbane të 
Bashkisë së Shkodrës dhe në 
pikën doganore Muriqan. Nr. i 
fëmijëve të identifikuar në 
situatë rruge dhe mbështetur 
është 100 dhe numri i familjeve 
në situatë rruge të mbështetura 
është 40. 
Në kuadër të ditës 
ndërkombëtare për fëmijët në 
situatë rruge, në bashkëpunim 
me DAR, Drejtorinë Vendore të 
Policisë dhe organizatat partnere 
është realizuar aktiviteti 
ndërgjegjësues me slogan “Mos 
dhuro para, dhuro kujdes”. 
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Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O1. 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori i 

2018 në mijë lekë 

P10.F2.O1.A1 Zbatimi i Planit lokal të Veprimit për 
Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë 
rruge. 

72.65                        72.65 

 
F2 O2 Bashkёrendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strate jitё dhe politikat 
kom ёtare, me institucionet nё varёsi tё pushtetit qëndror,  ashkitё fqinje dhe shtetet kufitare 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori i 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  i 2018 

Lehtësimi i situatës ekonomike-
sociale për familjet në nevoje; 
Familjeve që trajtohen me 
ndihmë ekonomike, 
kryefamiljarë gra /burra ); 
persona trajtohen me pagese 
paaftesie; Invalidë të Punës që 
trajtohen me shtesë Kempi; 

Identifikimi, vlerësimi dhe 
mbështetja financiare e 
familjeve në vështirësi social- 
ekonomike me qëllim 
lehtësimin e situates së tyre 
sociale. 

Përfitues të skemës së ndihmës 
ekonomike kanë qenë; sipas 
vendimit të Drejtorisë Rajonale 
Shkodër: 
 Në muajin Janar 2018, Nr. 
01.2018 datë 10/02/2018, 
përfituan ndihmë 
ekonomike 1623 familje për 
gjithë Bashkinë Shkodër, nga ku 
146 janë familje të qytetit. 
Në muajin Shkurt 2018, Nr. 
02.2018 datë 01/03/2018, 
përfituan 1401 familje në 
Bashkinë Shkodër, nga ku 143 
janë familje të qytetit.  
Në muajin Mars 2018, Nr. 
03.2018 datë 30/03/2018, 
përfituan ndihmë 
ekonomike 1639 familje nga ku 
193 janë familje të qytetit.  
Në muajin prill 2018, Nr. 
04.2018 07/05/2018, përfituan 
ndihmë ekonomike 1603 familje 
nga ku 169 janë familje të 
qytetit. 
 Në muajin Maj 2018, Nr. 
05.2018 datë 06/06/2018, 
përfituan 1585 familje në 
Bashkinë Shkodër, nga ku 183 
janë familje të qytetit. 
 Në muajin Qershor 2018, Nr. 
06.2018 datë 05/07/2018, 
përfituan 1552 familje në 
Bashkinë Shkodër, nga ku 184 
janë familje të qytetit. 
 Në muajin Korrik 2018, Nr. 
07.2018 datë 03/08/2018, 
përfituan 1576 familje në 
Bashkinë Shkodër, nga ku 181 



82 
 

janë familje të qytetit.  
Në muajin Gusht 2018, Nr. 08 
.2018 datë 05/09/2018, 
përfituan 1593 familje në 
Bashkinë Shkodër, nga ku 194 
janë familje të qytetit. 
 
 Nr. I personave të trajtuar me 
pagesë paaftësie ka qenë në 
muajin janar 4114, në shkurt, 
4179, në mars 4181, në prill 
4135, në maj 4148, në qershor 
4151, në korrik 4149, në gusht 
4149  .  
 
Nr. I invalidëve të punës  
trajtuar me shtesë kempi ka 
qenë në muajin janar 3383, në 
shkurt, 3371, në mars 3390, në 
prill 3381, në maj 3366, në 
qershor 3386, në korrik 3328, ne 
gusht 3328. 
 

Funksionimi e konsolidimi i 
sistemit të referimit të rasteve 
për viktimat e dhunës në 
familje.Shtrirja e shërbimeve në 
territorin e Bashkisë. 

Për riorganizimin dhe 
funksionimin e sistemit të 
referimit për viktimat e dhunës 
në familje është hartuar 
marrëveshja e bashkëpunimit, 
dhe janë planifikuar aktivitete 
në zbatim të kësaj 
marrëveshje. 

Marrëveshja e bashkëpunimit 
për mekanizmin e referimit të 
rasteve të dhunës në familje, 
ndërmjet institucioneve publike 
dhe organizatave të shoqërisë 
civile e firmosur dhe në proçes 
zbatimi. Gjatë këtij 8- mujori 
janë referuar 38 raste dhe numri 
i përfituesve nga funksionimi i 
mekanizmit është 57. Gjithashtu 
janë realizuar 3 takime të 
tryezës teknike për rastet e 
dhunës në familje. 

Planifikimi dhe organizimi i 
aktiviteteve sensibilizuese të 
shtrira përgjatë javës sëcilësuar 
"Java e Familjes" 

Në kuadër të ditës 
ndërkombëtare të familjes, 
janë planifikuar dhe organizuar 
aktivitete përgjatë të gjithë 
javës të quajtur “Java e 
Familjes”. 

Gjatë javës së familjes, janë 
organizuar 7 aktivitete 
sensibilizuese me qëllim 
promovimin e vlerave të familjes 
dhe shërbimeve që ofrohen në 
fuqizim të familjes biologjike, 
promovimit të shërbimeve 
alternative me qëllim 
deinstitucionalizimin dhe 
parandalimin e 
institucionalizimit. Aktivitetet  
janë zhvilluar në qendrat 
komunitare “Për Familjen” nr 3, 
4, 5 e në Dajç dhe gjithashtu në 
shtëpinë e foshnjes 0-3 vjeç. Nr. 
i pjesëmarrësve në këto 
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aktivitete ka qenë 350. 

Studentet zhvillojnë praktikën 
profesionale në Bashkinë e 
Shkodrës në përputhje me 
nevojat e territorit, në shërbim 
të komunitetit. 

Studentë të vitit të tretë në 
sistemin bachelor, të kursit 
psikologji dhe punë sociale, po 
zhvillojnë praktikën 
profesionale në Bashkinë e 
Shkodrës dhe institucionet në 
varësi të saj. 

12 studentë; 11 të nivelit 
bachelor dhe 1 i nivelit master  
Po zhvillojnë praktikën 
profesionale pranë shërbimit 
social dhe kanë kontribuar në 
aktivitetet e planifikuara pranë 
qendrave komunitare. 

Trajtimi, sterilizim dhe 
vaksinimi e matrikulimi në 
vazhdimësi për qentë e rrugës;                                             
Projektimi dhe ndërtimi i 
strehëzës për grumbullimin e 
qenve të rrugës; 

Në proçes zbatimi  

Hartimi, miratimi dhe zbatimi I 
Planit te Veprimit Gjinor. 
Buxhetim gjinor dhe me 
pjesëmarrje për buxhetin e 
bashkisë. Përditësim i të 
dhënave statistikore me bazë 
gjinore për Bashkinë e Shkodrës 
me një vëmendje te veçantë 
ndaj çështjeve gjinore dhe 
krijimin e mundësive për barazi 
gjinore në punësim. 

Fillimi i punës për hartimin dhe 
përgatitjen e planit të veprimit 
gjinor si aktiviteti i parë në 
zbatim të kartës evropiane për 
barazi mes burrave dhe grave, 
të nënshkruar në vitin 2017. 
 
Dizenjimi dhe përgatitja e 
materialeve promocionale. 

Është realizuar draft-i 
përfundimtar i dokumentit të 
planit të veprimit gjinor. 
 
Shpërndarja e materialeve 
promocionale dhe 
ndërgjegjësuese në kuadër të 
aktiviteteve të organizuara për 
barazinë gjinore. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O2. 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori i 

2018 në mijë lekë 

P10.F2.O2.A1. Ndihma ekonomike dhe PAK. 757,930 515,443 
P10.F2.O2.A2. Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve 
për viktimat e dhunës në familje. 

 300     
Në proçes përgatitje 

terma reference 
P10.F2.O2.A3. Dita ndërkombëtare për familjen – 15 
maj 

 50     34 

P10.F2.O2.A4. Partneriteti me departamentin e 
psikologji-punës sociale dhe departamentin e 
infermierisë 

 -       Në proçes zbatimi 

P10.F2.O2.A5. Projektimi, ndërtimi i strehëzës dhe 
trajtimi i qenve të rrugës. 

1,500 Në proçes zbatimi 

P10.F2.O2.A6. Zbatimi i kartës evropiane për barazi 
gjinore. 

 
142.65 

 
142.65 

 
F2.O3.Partneriteti i n ushtë me shoqёrinë civile, or anizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe 
 iznesin social nё veçanti per ofrimin e sher imeve sociale per shtresat në nevoje  
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori i 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  i 2018 
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Konsolidimi i tryezës 
konsultative dhe organizimi i 
takimeve periodike, së pakut 4 
tryezave në vit. 
 

Me synim koordinimin e 
aktiviteteve dhe shërbimeve në 
territorin e Bashkisë së 
Shkodrës, janë planifikuar dhe 
organizuar tryeza konsultative 
me shoqërinë civile. 

Janë realizuar 12 takime 
konsultative me organizatat 
partnere. Pjesëmarrëse kanë 
qenë 18 organizata. 

Planifikimi e organizimi I 
aktiviteteve informuese dhe 
ndërgjegjësuese për 
respektimin e të drejtave të 
fëmijës me pjesëmarrjen 
aktive të fëmijeve. 

Parashikuar në muajt në 
vazhdim. 

 

Organizim i aktiviteteve 
informuese dhe 
ndërgjegjësuese në kuader të 
ditës ndërkombëtare për të 
moshuarit. 

Parashikuar në muajt në 
vazhdim. 

 

Organizim i aktivitetit 
sensibilizues në kuadër të 
ditës "3 dhjetori" , dita 
ndërkombëtare për personat 
me aftësi ndryshe me 
pjesemarrje të gjërë 
institucioneve, organizatave 
dhe individëve; 

Parashikuar në muajt në 
vazhdim. 

 

Organizimi dhe zhvillimi i 
aktivitetit sensibilizues për  
promovimin e Ditës 
Ndërkombetare të fëmijëve. Në kuadër të Ditës 

Ndërkombëtare të Fëmijëve 
është realizuar aktiviteti  
ndërgjegjësues për të Drejtat e 
Fëmijëve. 

Bashkia e Shkodrës në 
bashkëpunim me Qendrën 
Kulturore të Fëmijëve, shkollat 9 
vjecare dhe organizatat partnere 
të shoqërisë civile ka organizuar 
aktivitetin social, kulturor, 
sensibilizues me pjesëmarrjen 
aktive të fëmijëve. Ky aktivitet u 
organizua në lulishten pranë 
Bexhistenit dhe ishin 
pjesëmarrës rreth 100 fëmijë. 

Organizimi i një sëre 
aktivitetesh të shtrira përgjatë 
javës në qëndrat komunitare 
për të informuar dhe 
promovuar të drejtat e grave 
në jetën sociale, ekonomike, 
politike, kulturore, etj. 

Është planifikuar dhe realizuar 
një fushatë ndërgjegjësuese e 
shtrirë përgjatë të gjithë javës e 
quajtur “java e gruas”. 

Në kuadër të 8 Marsit, gjatë të 
gjithë javës janë zhvilluar 
aktivitete ndërgjegjësuese me 
komunitetin, me shoqërinë 
civile, me institucionet rajonale. 
Aktivitetet janë zhvilluar në 
institucionet kulturore, si Muzeu 
Historik “Oso Kuka”, Muzeu i 
Dëshmisë dhe Kujtesës, 
Biblioteka “Marin Barleti”, 
etj.,në qëndrat komunitare “Për 
Familjen”. 
Synimi i kësaj fushate ka 
qenëpromovimi i rolit të gruas 
në shoqëri. 
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Konsolidimi i shërbimeve 
parandaluese dhe të 
kujdestarisë familjare me 
synim parandalimin e 
institucionalizimit të fëmijëve, 
deinstitucionalizimi i fëmijëve, 
identifikimi dhe trajnimi i 
familjeve të gatshme 
kujdestare. 

Në vazhdim të vitit të tretë të 
zbatimit të aktiviteteve të 
parashikuara në Marrëveshjen 
me Save The Children, janë 
zhvilluar aktivitete edukuese, 
formuese dhe ndërgjegjësuese 
për shërbimet alternative me 
qëllim parandalimin e 
institucionalizimit dhe 
deinstitucionlizimin e fëmijëve. 
Po zbatohen aktivitete në 
mbështetje për familjet 
biologjike me synim 
parandalimin e braktisjes dhe 
rikthimin e fëmijëve, nga 
kujdesi rezidencial pranë 
familjeve të tyre. 

Gjatë këtij 8 mujori, 28 familje 
kanë përfituar shërbime 
parandaluese dhe fuqizuese me 
synim rritjen e fëmijëvë pranë 
familjeve biologjike. 
 

Realizimi i Marrëveshjes në 
mes Bashkisë së Shkodrës dhe 
Shpresë për Botën për vitin 
2018 për krijimin dhe ofrimin 
e mundësive më të mira për 
personat që jetojnë në 
institucionet rezidenciale dhe 
gjithashtu me synim 
bashkëpunimin në sherbime 
të tjera për familjet në nevojë. 

Bashkia e Shkodrës ka arritur 
marrëveshjen e bashkëpunimit 
me organizatën “Shpresë për 
botën”, për mbështetjen e 3 
institucioneve rezidenciale; 
Shtëpisë së foshnjes, Shtëpisë 
së fëmijës shkollor dhe Qendrës 
së zhvillimit. 

Në zbatim të marrëveshjes së 
arritur është përmirësuar cilësia 
e jetës së fëmijëve dhe të rinjve 
që jetojnë në institucionet 
rezidenciale, është rritur 
pjesëmarrja e fëmijëve në 
aktivitete të ndryshme sociale, 
kulturore dhe sportive, me 
qëllim integrimin e tyre. Në 
shtëpinë e fëmijës 6 – 18 vjec 
është inaguruar salla për 
aktivitete sportive dhe kulturore 
për fëmijët që jetojnë në këtë 
institucion dhe jo vetëm. Gjatë 
këtij 8 mujori janë realizuar 12 
aktivitete në bashkëpunim me 
këtë organizatë. 

Ndërgjegjësimi i komunitetit, 
institucioneve publike dhe 
organizatave për t’u bërë 
pjesë dhe për t’u përfshirë në 
proçesin e integrimit të 
komunitetit rom në jetën, 
sociale, ekonomike e 
kulturore. 

Në kuadër të kësaj dite, janë 
organizuar aktivitete 
ndërgjegjësuese me 
pjesëmarrje të gjerë nga 
komuniteti, institucionet dhe 
organizatat. Synimi kryesor i 
këtyre aktiviteteve ka qenë 
integrimi i komunitetit rom dhe 
egjiptian. 

Në shkollën “Salo Halili” është 
organizuar aktiviteti 
ndërgjegjësues, social-kulturor 
ku morën pjesë përfaqësues nga 
komuniteti rom, përfaqësues të 
organizatave partnere 
ndërkombëtare, kombëtare dhe 
vendore. Theksi i këtij aktiviteti 
ishte edukimi dhe frekuentimi i 
shkollës për fëmijët rom. 
Gjithashtu në bibliotekën “Marin 
Barleti” është zhvilluar një takim 
me fëmijët rom dhe me 
shkrimtarin për fëmijë Xhahid 
Bushati, i cili i foli fëmijëve për 
rëndësinë e librit gjatë të gjthë 
jetës. U zhvillua një javë 
aktivitete ku u dhuruan libra dhe 
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Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O3. 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori i 

2018 në mijë lekë 

P10.F2.O3. A1. Tryeza konsultative me organizatat që 
veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës; 

- Në proçes zbatimi 

P10.F2.O3. A2. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës 
ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 
nëntori. 

50 
Parashikuar në 

muajin Tetor 

P10.F2.O3. A4. Dita ndërkombëtare e të moshuarve - 
Parashikuar në 

muajin Tetor 
P10.F2.O3. A5. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës 
ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 
Dhjetor. 

100 
Parashikuar në 

muajin Tetor 

P10.F2.O3. A6. Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qeshor" - 
Realizuar 

 
P10.F2.O3. A7. Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi 99 98.1 
P10.F2.O3. A8 Bashkëpunimi me Save the Children. - Në proçes zbatimi 
P10 F2 O3  A9 Bashkëpunimi me Fondacionin “Shpresë për 
 otën”, për përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat 
që jetojnë në institucionet rezidenciale dhe familjet në 
nevojë. 

                       -       Në proçes zbatimi 

P10.F2.O3. A10: Dita ndërkombëtare e romëve 85.7       85.5 
P10.F2.O3. A11. Bashkëpunimi me organizatën "Sos, 
Fshatrat e Fëmijëve." 

- Në proçes zbatimi 

 
F2.O4. Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundёsive tё Bara arta dhe Mosdiskrimini pёr shkak 
tё aftёsive ndryshe,  jinisë, moshës, ori jinёs, minoritetit  
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori i 2018 

Realizimi i produkteve 8– 
mujori  i 2018 

Vazhdimi i aktiviteteve të 
planifikuara në marreveshje me 
synim fuqizimin e komunitetit 
rom dhe egjiptian dhe 
gjithashtu krijimin e kushteve 

Në zbatim të marrëveshjes së 
bashkëpunimit me UNDP për 
projektin ESERE “Fuqizimi 
ekonomik dhe social për romët 
dhe egjiptianët, një shtysë për 

Gjatë këtij 8 mujori ka vazhduar 
ofrimi i shërbimeve sociale, 
integruese dhe mbështetëse 
pranë qëndrës komunitare 
multifunksionale, për 

lodra për fëmijët rom. 
 

Zbatimi i aktiviteteve të 
përcaktuara në marrëveshjen 
e bashkëpunimit me 
organizaten "Sos, Fshatrat e 
Fëmijeve" me qëllim 
përmirësimin e ofrimit të 
shërbimeve për familjet në 
nevojë në Bashkinë e Shkodrës 
në kuadër të shtrirjes së 
shërbimeve komunitare. 

Në vazhdim të vitit të dytë të 
zbatimit të aktiviteteve të 
parashikuara në Marrëveshjen 
me Sos Fshatrat e Fëmijëve, 
janë zhvilluar aktivitete 
edukuese, formuese dhe 
ndërgjegjësuese me synim 
fuqizimin e familjes së fëmijëve 
në rrezik institucionalizimi dhe 
fëmijëve të institucionalizuar 
për parandalimin dhe 
deinstitucionalizimin e tyre. 

Gjatë këtij 8 mujori, janë 
realizuar 5 aktivitete në 
bashkëpunim me Sos, Fshatrat e 
Fëmijëve dhe nr i përfituesve 
është 320. 
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më të mira të jetesës për ketë 
komunitet. Vënia në funksion 
të plotë e qëndrës komunitare 
për romet dhe egjiptianët. 

përfshirjen sociale” janë 
realizuar ndërhyrjet e 
planifikuara me qëllim 
fuqizimin e komunitetit rom 
dhe egjiptian dhe krijimin e 
kushteve më të mira të jetesës 
për këtë komunitet. 

komunitetin rom dhe egjiptian. 
Është arritur punësimi i 18 
personave të komunitetit rom 
dhe egjiptian dhe janë referuar 
për përfitim të kurseve 
profesionale, ku vetëm 5 kanë 
shfaqur interes dhe po ndjekin 
kurset. Janë përfunduar 2 
proçedura për ndarje nga 
trungu familjar dhe një tjetër 
aktualisht është në proces. 
Gjatë kësaj periudhe procesi 
për ndërtimin e qendrës së re 
multifunksionale është në 
përfundim. Kjo qendër do 
ofrojë shërbime specifike për 
komunitetin rom dhe egjiptian. 
Numri i përfituesve të 
shërbimeve gjatë këtij 8 mujori 
është 300. 

Përkujdesje, lehtësim dhe 
përmirësim të kushteve socio-
ekonomike në prag të festave 
të fundvitit. 

Parashikuar në muajt në 
vazhdim. 

 

Vënia në funksion të plotë të 
qëndrës së specializuar për 
autizmin dhe ofrimi I 
shërbimeve integruese dhe 
rehabilituese për fëmijet me 
autizëm dhe familjet e tyre. 

Është siguruar leja për punimet 
dhe përshtatjen e ambjenteve 
dhe gjithashtu është siguruar 
financimi për realizimin e 
punimeve. 

Gjatë kësaj periudhe kanë 
filluar punimet për përshtatjen 
e ambjenteve fizike për ofrimin 
e shërbimeve. 

Planifikimi, koordinimi dhe 
zhvillimi I nderhyrjeve te 
integruara ne zbatim te Planit 
lokal. 

Në zbatim të planit të zhvillimit 
janë realizuar dhe ofrohen 
shërbimet në mbështetje dhe 
fuqizim të komunitetit rom dhe 
egjiptian. 

Rreth 50 fëmijë të komunitetit 
rom frekuentojnë rregullisht 
shkollën, 10 të rinj janë 
përfitues të klasave të 
analfabetizmit, 2 familje janë 
mbështetur nga mikroiniciativat 
për biznes, rreth 50 fëmijë kanë 
marrë pjesë na kampin veror të 
organizuar nga Bashkia e 
Shkodrës. 

  
 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O4. 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori i 2018 

në mijë lekë 

P10.F2.O4.A2 Fuqizimi socio – ekonomik i 
komunitetit rom dhe egjiptian 

- Në proçes zbatimi 

P10.F2.O4.A3. Shpërblim për jetimët me rastin e 
festave të fundvitit 

400 
Parashikuar në muajin 

Dhjetor 
P10.F2.O4.A4. Shërbime mbështetëse dhe 
riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi 

- Në proçes zbatimi 
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ndryshë në sistemin edukativ. 
P10.F2.O4.A5. Plani I zhvillimit lokal per komunitetin 
rom dhe egjiptian 

- Në proçes zbatimi 

 
F2.O5 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e 
promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në 
bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor. 

 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori i 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  i 2018 

Organizimi i sё pakut 12 
takimeve informuese dhe 
sensibilizuese në vit me 
komunitetin.   

Përgatitja dhe organizimi i 
prezantimeve me tema të 
shëndetit bazuar në ditët 
ndërkombëtare, me synim 
përmirësimin e shëndetit, 
cilësisë  së jetës dhe 
parandalimin e sëmundjeve në 
komunitet. 

Gjatë 8 mujorit të parë janë 
organizuar 6 tema të shëndetit 
bazuar në ditët ndërkombëtare, 
si: Kanceri i qafës së mitrës, 
Kanceri “Ne mundemi, unë 
mundem”, Fëmijët dhe higjiena 
e gojës, Autizmi, Aktiviteti fizik 
tek fëmijët dhe adoleshentët, 
Këto tema janë prezantuar në 
takime të organizuara në 
qendrat komunitare “Për 
Familjen”, në shkolla, në qytet 
dhe në njësitë administrative 
Dajc, Guri i Zi, Postribë dhe 
Bërdicë. Janë realizuar 41 
takime promovuese dhe 
informuese për shëndetin, sipas 
temave të lartpërmendura. 
Numri i përfituesve është rreth 
751. 

Database i qendrave 
shëndetesore parësore të 
gatshme, me të dhënat aktuale 
dhe nevojat për ndërhyrje. 
Projektimi dhe përmirësimi i 
kushteve të qendrave 
shëndetësore në territor. 

Është realizuar vlerësimi i 
situatës aktuale të gjendjes 
fizike të qendrave 
shëndetësore, janë realizuar 
intervista me komunitetin dhe 
administratorët e njësive 
administrative mbi nevojat e 
zonës. 

Database i gatshëm dhe në 
përditësim të vazhdueshëm. 
Janë dy projekte të gatshme 
për ndërtimin e dy qendrave të 
reja në territorin e bashkisë, një 
në lagjen nr. 1 të qytetit dhe 1 
në Shtoj të Vjetër, Njësia 
Administrative Rrethina. 
Aktualisht në bashkinë e 
Shkodrës janë 14 qendra 
funksionale. Gjatë këtij 8 mujori 
kanë marrë shërbim në qendrat 
shëndetësore 173029 individë. 

 
 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O5.  

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori i 

2018 në mijë lekë 

P10.F2.O5.A1 Informimi dhe promovimi për 
një komunitet më të shëndetshëm 

                       -       
 

            Në proçes zbatimi 

P 10 F2 O5 A2 Projektimi dhe pёrmirёsimi i 
infrastrukturёs sё shёr imit shёndetёsor 

- 
            Në proçes zbatimi 
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parësor 

  
F3. Ndërtimin dhe administrimin e qëndrave për ofrimin e shërbimeve sociale lokale. 
F3.O1.Fuqizimi i Institucioneve që ofrojnë Shërbime Sociale me orjentim Promovimin dhe 
Zhvillimin e Shërbimeve Alternative. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori i 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  i 2018 

Synojmë konsolidimin e 
qëndrave komunitare të 
krijuara, ngritjen e funksionimin 
e 3 qëndrave të reja në tre njësi 
administrative Postribë, Ana e 
Malit dhe Bërdicë, dhe 
gjithashtu ngritjen e shërbimit 
lëvizës në njësitë administrative 
Pult dhe Shosh. 

Gjatë kësaj periudhe janë rritur 
shërbimet e ofruara, aktivitetet 
dhe përfituesit, pranë qëndrave 
komunitare “Për Familjen”. 
Gjithashtu është realizuar 
krijimi i qëndrave të reja në 
njësitë administrative dhe 
ndërkohë po punohet për 
ngritjen e shërbimit lëvizës në 
Njësitë administrative Shosh e 
Pult. 

11 qendra Komunitare “Për 
Familjen” të konsoliduara dhe 
që ofrojnë shërbime në 
komunitet. Numri i përfituesve 
gjatë kësaj periudhe është rreth 
3500. 
 

Ofrimi i shërbimit në çerdhet 
për fëmijët e familjeve në 
Shkodër. Vlerësim i nevojave 
aktuale për shtimin e shërbimit 
për fëmijët në çerdhe. 
Përmirësim i shërbimit në 
çerdhe për fëmijët e familjeve 
në Shkodër. Përmirësimin e  
cilesisë së ushqimit dhe kujdesit 
ndaj fëmijëve. Rritja e 
sipërfaqes në funksion të 
shërbimit për çerdhet. 

Është realizuar vlerësimi i 
nevojave për ndërhyrje me 
qëllim krijimin e kushteve sa 
më të favorshme për foshnjet 
që frekuentojnë këto çerdhe 
dhe gjithashtu familjet e 
tyre.Është krijuar njëçerdhe e 
re në territorin e Bashkisë së 
Shkodrës. 

Gjatë kësaj periudhe është 
krijuar një çerdhe e re në 
Bashkinë e Shkodrës dhe 
aktualisht ofrojnë shërbim për 
foshnjat dhe familjet e tyre 4 
çerdhe. Numri i foshnjeve që 
kanë frekuentuar këto çerdhe 
është rreth 178, nga ku 90 
foshnje të gjinisë femërore dhe 
numri i stafit në shërbim është 
63. Ndërkohë po projektohet 
dhe punohet për krijimin e 2 
çerdheve të reja. 

Krijimi dhe funksionimi i 
Qëndrës së Shërbimeve 
Alternative, ditore, emergjente.  
Familje të përzgjedhura dhe të 
trajnuara për të ofruar 
shërbimin e kujdestarisë. 

Gjatë kësaj periudhe, janë 
identifikuar familje në rrezik 
institucionalizimi dhe po 
punohet për fuqizimin e tyre 
dhe paralelisht po punohet me 
fuqizimin e familjeve të 
mundshme që kanë fëmijë në 
institucione rezidenciale, me 
synim, deinstitucionalizimin e 
tyre. 

Janë organizuar 2 takime 
informuese dhe 
ndërgjegjësuese me 
komunitetin, mbi shërbimin e 
kujdestarisë familjare, ku janë 
shpërndarë materialet 
promocionale të përgatitura 
posacërisht për këtë shërbim. 
Gjithashtu kemi 12 familje 
kujdestare me lidhje gjaku, nga 
ku janë 5 fëmijë të 
deinstitucionalizuar, të marrë 
në kujdestari nga familjarët. 1 
familje kujdestare pa lidhje 
gjaku. Në proces janë 3 raste 
kujdestarie; 2 me lidhje gjaku 
dhe një pa lidhje gjaku. 

Përfshirje sociale të fëmijëve 
dhe të rinjve jetimë të Bashkisë 
Shkodër, duke promovuar 

Në zbatim të marrëveshjes së 
bashkëpunimit me Acli Ipsia për 
projektin Komuniteti i të 

Gjatë vitit 2018 ka filluar dhe 
është në proçes zhvillimi i 
kurseve të rikuperimit shkollor 
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fuqizimin social dhe ekonomik 
të tyre. Ndërtimi I "Shtëpisë 
familje" publike për fëmijet pa 
përkujdes prindëror. 

ardhmes: ndërhyrje të 
përfshirjes sociale dhe në 
tregun e punës për jetimët e 
Shkodrës” po zbatohen 
aktivitetet si; kurse të 
rikuperimit shkollor, edukimit 
të autonomisë dhe 
bashkëjetesës për jetimët që 
jetojnë në institucionet 
rezidenciale dhe atyre që kanë 
dalë nga këto institucione, pas 
moshës 18 vjeçare. 

ku marrin pjesë 11 të rinj dhe 
fëmijë që jetojnë në shtëpinë e 
fëmijës shkollor 6-18 vjeç, 
zhvillimi i kursit të autonomisë 
ku përfitues janë 19 fëmijë që 
jetojnë në shtëpinë e fëmijës 6-
18 vjec, zhvillimi i kursit të 
kuzhinës ku përfitues janë 9 
jetimë, zhvillimi i kursit të 
gjuhës së huaj (anglisht) ku 
përfitues janë 44 fëmijë 
përkatësisht 9 nga shtëpia e 
fëmijës shkollor 6-18 vjec, 9 nga 
fshati Grudë, 15 nga Vinoteka 
dhe 11 të rinj jetimë që jetojnë 
në shtëpinë familje Ravasco. 
Gjithashtu po zhvillohet edhe 
kursi i informatikës ku përfitues 
janë 39 fëmijë; 11 nga Gruda, 
12 nga Vinoteka, 8 nga shtëpi 
familja Shpresa dhe 8 nga 
Shkodra. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F3.O1. 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori i 

2018 në mijë lekë 

P10 F3 O1 A1  N ritja dhe vendosja nё 
funksion e  Qendrave Komunitare “Pёr 
Familjen” 

11,530 
 

5,045 

   
P10.F3.O1. A2  Administrimi dhe funksionimi i 
Çerdheve 

36,355 
 

22 722 

Shpenzime për paga dhe sigurime  të 
punonjësve 

27 215 17 284 

Kancelari 85 45 
Materiale për pastrim,dizinfektim ngrohje dhe 
ndriçim 

900 812 

Furnizime me ushqime 4 300 2179 
Materiale të tjera 260 180 
Energji elektrike 820 576 
Uji  980 449 
Internet 36 25 
Lëndë djegëse (dru zjarri) 300 ne proces zbatimi 
Shërbime të tjera për dizinfektim 40 40 
Shpenzime transporti 200 200 
Mirëmbajtje e zakonshme (ndërtesa) 500 389 
Mirëmbajtje e aparateve e paisjeve teknike 50 Parashikuar ne muajt ne 

vazhdim 
Mirëmbajtje të paisjeve të zyrës  30 Parashikuar ne muajt ne 

vazhdim 
Shpenzime për sigurimin e ndërtesave 40 Parashikuar ne muajt ne 

vazhdim 
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Transferta buxhetore për individë 199 143 
Blerje paisje dhe orendi 240 240 
Blerje paisje për sistemin e sigurimit 100 100 
Blerje paisje zyre 60 60 

P10.F3.O1.A5 Rehabilitim dhe ndertim                                                   1,668              Në proçes 
përgatitje  
I kendeve te lojrave ne parqet dhe                                                                                    terma reference 
lulishtet e qytetit te Shkodres      
 
 
F3.O2. Krijimi i qendrës komunitare rinore për nxitjen dhe promovimin e pjesëmarrjes aktive në 
formim profesional e edukim, aktivitete artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë 
Shkodër. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori i 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  i 2018 

Funksionimi, konsolidimi i 
shërbimeve si: informim, 
edukim dhe trajnime 
profesionale pranë qëndrës 
rinore publike. 

Janë zhvilluar takimet me 
drejtoritë e Bashkisë Shkodër; 
Drejtorinë e Shërbimeve 
Sociale, Strehimit dhe Shëndetit 
Publik, ZIN, Drejtorinë e 
Planifikimit Strategjik dhe 
Përmirësimit të Klimës së 
Biznesit, si dhe Drejtorinë e 
Turizmit; Drejtorinë e Kulturës, 
Arsimit, Rinisë dhe Sportit - 
Shkodër.  
Janë organizuar dhe zhvilluar 
fushatat e vullnetarizmit me 
studentë të universitetit “Luigj 
Gurakuqi”. 
U zhvillua trajnimi 5 ditor mbi 
Menaxhimin e Ciklit të 
Projektit.  
Është realizuar dhe ka 
përfunduar kursi socio politik. 
U zhvillua trajnimi me 
perfaqësues së Komunës së 
Triestës, të cilët ndanë 
eksperiencën e tyre me të rinjtë 
e Bashkisë Shkodër mbi 
Shërbimin e Informagiovani 
Trieste. 

Janë organizuar 5 takime 
informuese me drejtoritë e 
Bashkisë së Shkodrës, ku 
pjesëmarrës kanë qenë rreth 
150 të rinj. 
Janë organizuar 4 fushata 
vullnetarizmi dhe përfitues 
kanë qenë rreth 200 të rinj. 
Rreth 20 të rinj, aktivistë të 
organizatave rinore në 
territorin e Bashkisë Shkodër, 
kanë marrë pjesë në ciklin e 
menaxhimit projektit. Takimi u 
zhvillua në ambientet e 
Bibliotekës Publike “Marin 
Barleti”. 
Në kursin socio politik kanë 
marrë pjesë rreth 350 të rinj. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F3.O2.  

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori i 

2018 në mijë lekë 

P10.F3.O2.A1 Qëndra Rinore "Po të Ardhmes" 24,675 23,239 

 
F4.Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, krijojnë fondin social për 
financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
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F4.O1.Krijimi i fondit të dedikuar për mbështetjen e personave me AN në bashkërendim me 
Shoqërinë Civile. 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave  
8-mujori i 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujori  i 2018 

Qëndrueshmëri e shërbimeve shtëpi 
- familje për personat me AN në 
territorin e Bashkisë së Shkodrës 
dhe përmirësimi i cilësisë së ofrimit 
të shërbimeve në perputhje me 
standartet kombëtare. 

Funksionimi i shtëpi – 
familjeve dhe ofrimi 
shërbimeve në përputhje 
me standartet e 
shërbimeve shoqërore. 

Mbështetja dhe financimi i 
aktiviteteve të 7 shtëpi – 
familjeve, të administruara nga 
organizata “Projekti Shpresa”. 
Në këto qendra përfitojnë 
shërbime të përkujdesit 
shoqëror, rehabilituese dhe 
shëndetsore 61 individë me 
aftësi ndryshe. 

Planifikimi dhe organizimi I 
aktivitetit “Asnjë fëmijë jashtë”, si 
një aktivitet artistik e kulturor 
gjithpërfshirës me pjesemarrje 
aktive të fëmijeve, për fëmijet dhe 
familjet e tyre. Fëmijet npm 
performancës së tyre artistike, sjellin 
vlerat njerëzore, nevojat e tyre dhe 
problematikat kryesore. 

Parashikuar në muajt në 
vazhdim. 

 

Qëndrueshmeria dhe vazhdimësia e 
funksionimit të kësaj bande 
muzikore me synim promovimin dhe 
përfshirjen efëmijëve me aftësi 
ndryshe në aktivitete artistiko 
kulturore. 

Banda muzikore vazhdon 
provat dhe përgatitjet për 
aktivitetet e planifikuara 
gjatë vitit. 

Mbështetja e aktiviteteve të 
bandës muzikore e përbërë nga 
persona me aftësi ndryshe 
Trupa Muzikore përbëhet nga 
25 të rinj me aftësi ndryshe. 
Gjatë 8 mujorit të parë të këtij 
viti kjo bandë ka punuar dhe 
vazhduar provat çdo javë dhe 
kanë arritur të marrë pjesë dhe 
të performojnë në 3 aktivitete 
të ndryshme. 

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

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori i 2018 

në mijë lekë 

P10 F4 O1  A1  Projekti “Shpresa” për përsonat e 
braktisur dhe me aftësi ndryshe; 

 19,371     10,085 

P10 F4 O1  A2  “Asnjë Fëmijë Jashtë”                     266     
Parashikuar në muajin 

Nentor 
 

P10.F4.O1. A3.  Mbështetja e trupës muzikore të 
Personave me Aftësi Ndryshe” 

355 
                                        184 

 

Realizimi i shpenzimeve për programin P10. Strehimi dhe Shërbimet sociale  000/lekë 

Programi 
P10 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Transferta Investime  Totali 

Plani 8-mujor 
2018 44,807 22,679 784,815 34,993 887,294 
Realizimi 8-
mujorit të 2018 22,094 12,147 531,713 23,320 589,274 
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P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale 
 
Hyrje 
 
Shkodra, me konfigurimin e ri administrativ, shndërrohet në territorin më të volitshëm për zhvillimin 
e kulturës, duke u kthyer në një pikë reference të tërheqjes së vizitorëve vendas dhe të huaj. Pjesë e 
strategjisë zhvillimore do të bëhen të gjithë ato vlera të trashëgimisë kulturore e natyrore që 
përbëjnë potencialin kryesor për zhvillimin e turizmit kulturor.  
 
Kjo trashëgimi kulturore e vendosur në një pozitë të favorshme gjeografike, me shtrirje nga Alpet 
deri në bregdet, do të bëhet faktor kyç për rritjen e mirëqenies ekonomike të qytetarëve. 
Njëqind e katërdhjetë e dy monumente kulture janë sot të përfshira në hartën e re administrative 
territoriale të Bashkisë Shkodër. Programi ynë synon fuqizimin e strukturës administrative dhe 
mirëorganizimin e institucioneve aktuale të kulturës së Bashkisë. 
 
Një nga kolonat kryesore të programit do të jetë rivitalizimi i institucioneve aktuale të kulturës.  
Shkodra ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në art dhe kulturë, me të cilat ajo merr kuptim. Këto 
vlera kanë një vend të rëndësishëm në jetën e secilit prej nesh. Pjesë e programit do të  jetë 
mbështetësja dhe nxitësja e zhvillimit të jetës kulturore dhe artistike, nëpërmjet institucioneve dhe 
enteve lokale.  
 
9. Politikat e zhvillimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë 
Shkodër. 

Pikënisja e programit tonë është mirë menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- 
artistike, aseteve të trashëgimisë kulturore, duke risjellë në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe 

pasuritë  që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në  sektorit arkeologjik, 
etnografik, historik, të fotografisë, muzikës, teatrit etj. 

 

Muzika folklorike dhe qytetare shkodrane, promovimi dhe organizimi i festivaleve të përvitshme 
dhe aktivitetet kulturore, do të pasurojnë traditën muzikore të qytetit me kompozime dhe 

shfaqje të reja duke gjallëruar jetën artistike në Shkodër. 
 

Synojmë promovimin e formave alternative të administrimit dhe marketingut të Arteve pamore 
dhe institucioneve të tjera kulturore në Shkodër, pjesë e rrjetit të muzeve dhe institucioneve 

kulturore për t’u vizituar. 
 

Zbulimin dhe zhvillimin  e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përçimi i vlerave 

kulturore dhe sportive do të jetë një nga politikat e programit. 

 
Bashkia Shkodër do të mbështesë dhe kontribuojë në fuqizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve 

mbështetëse dhe promovuese për librin dhe lexuesit e tij, me synimin e ndërthurjes së politikave 

vendore dhe strategjive ndërkombëtare për bibliotekat publike. 
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Funksionet: 
 
F1. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe 
administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
F1.O1: Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe administrimi e fuqizimi i 
institucioneve menaxhuese. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi I objektivave 
8-mujori  2018 

Realizimi I produkteve 8– 
mujori  2018 

Synojme te zhvillojme 10 
aktivitete te trashigimise 
kulturore.  

Te zhvillojme  aktivite te mbi 
promovimin e 
trashëgimisëkulturore. 

Janë zhvilluar 6 aktivitete 
mbi promovimin e 
trashëgimisëkulturore. 

Vijim I permiresimit te kushteve 
te ruajtjes dhe konservimit te 
objekteve te trashigimise 
kulturore prane Muzeut dhe 
Galerise se Arteve. 

Mbeshtetje per vijimin e 
punes ne permiresimin e 
kushteve ne muzete e Oso 
Kukes, kalase, dhe VDK-se.   

 Ka filluar procesi I 
hartimit te kushteve 
specifike per nderhyrje ne 
keto muze. 

Informim dhe promovim i vlerave 
te trashigimise kulturore ne 
komunitet nepermjet takimeve 
publike dhe zhvillimit te 
seminareve me artiste te rinj.   

 Zhvillimi I 3 aktivitete 
informimi dhe promovimi I 
vlerave te trashigimise 
kulturore ne komunitet. 

Jane  zhvilluar 2 takime 
informuese. 

Permiresimi i sistemit të 
ekspozimit dhe ndricimit të 
objekteve të trashigimise 
kulturore. 

Te permiresohet me tej 
sistemi i ekspozimit dhe 
ndricimit të objekteve të 
trashigimise kulturore. 

Ka filluar procesi I hartimit 
te kushteve specifike per 
nderhyrje ne kete drejtim 

Zhvillimi i  takimeve publike dhe 
te bisedave  per promovimi I 
vlerave te trashigimise kulturore 
ne komunitet promovimi i artit 
dhe i artisteve te njohur  dhe ato 
te rinj te Bashkise tone . 

Mbeshtja e zhvillimit te 
takimeve publike    per 
promovimi I vlerave te 
trashigimise kulturore ne 
komunitet promovimi i artit 
dhe i artisteve te njohur  dhe 
ato te rinj .   me artiste te 
njohur e te rinj te Bashkise 
tone e pertej 

Jane zhvilluar 3 ekspozita  
e personale dhe te 
perbashketa si  dhe 2  
workshope prane Galerise 
se Arteve.     

Përmirësimiikushtevetëruajtjessë
fondeve. 

Mbeshteja per permiresimin 
e kushteve tek Muzeu I 
Deshmise dhe I Kujteses. 

Ka filluar procesi I hartimit 
te kushteve specifike per 
nderhyrje ne kete drejtim. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 

Realizimi 8-
mujori  2018 
në mijë lekë 

P11.F1.O1 .A1 "Java e Pavaresise" Ekspozitë etnografike me 
elemente kostumografie dhe zejesh 

30 10  

P11.F1.O1.A4 Hartim dhe konceptim projekti arkitektonik 
dhe inxhinierik per rikonstruksion godines se Muzeut Oso 
Kuka 

300 N e proces 
realizimi.  

P11.F1.O1.A5 Mbeshtetje per funksionimin e aktivitetit dhe 
sherbimin ne vazhdim  te Muzeut historic. 

450 245 
   

P11.F1.O1.A8 Rikonstruksion i sallave ekspozuese  të 
Galerisë së Arteve Shkodër. 

1,000 Neproces 
pregatitjetermash 
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reference 

P11.F1.O1.A9 Publikime promocionale, fletepalosje e guide 
per Vendin e Deshmise e Kujteses 

150 119 

P11.F1.O1.A10 Cikel bisedash dhe ndergjegjesim i te rinjve 
nen fokusin e librave me tematike mbi te kaluaren 
komuniste. 

70 60 

P11.F1.O1.A11 Mirembajtje nderteseses VDK 

300 Neproces 
pregatitjetermash 

reference 
P11.F1.O1.A13 Dita nderkombetare e Muzeumeve. 
Ekspozite tematike. 

30 26 

P11.F1.O1.A14 Ekspozita “Salloni i vjeshtës ” 
465 Parashikuar ne 

muajt ne vijim 

P11.F1.O1.A15 Çmimi “Idromeno”. 
350 Ne proces 

likuidimi 
P11.F1.O1.A.16 “Personazh i ftuar”- Ekspozitë personale e 
një personaliteti  të artit pamor shqiptar të ftuar nga Galeria 
e Arteve e Shkodrës. 

140  Ne procs 
likuidimi 

P11.F1.O1.A17 Takimet publike -bisedat publike mbi artin 
dhe workshop me artistë të rinj 

150 60 

P11.F1.O1.A18 Aktivitete  në partneritet me shoqata 
kulturore. 

100  Ne proces 
likuidimi. 

P11.F1.O1.A19 Pregatitje dhe ekspozim te portreteve te 
kryetareve te te Bashkise Shkoder  nder vite. 

875 Parashikuar ne 
muajt ne vijim 

 
F2. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe 
administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 
 
F2.O1 Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të Bashkisë 
Shkodër. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi I objektivave 
8-mujori  2018 

Realizimiiprodukteve 8– 
mujori  2018 

Realizimi i memorialit  ne 
perkujtim te viktimave te 
regjimit komunist . 

  Mbeshtetje per realizimin  e 
memorialit  ne perkujtim te 
viktimave te regjimit komunist. 

Ka filluar procesi I 
kontaktit me shoqaten 
Paqe e Drejtesi. 

Mjediset e Teatrit “Migjeni” jane 
rikonstruktuar per nje zhvillim te  
te sigurte aktivitetesh, por duhet 
vijuar me tej me permiresimin e 
metejshem te ambjenteve te 
tjera  mbeshtetese. 

Mbeshtetje per permiresim te 
mjediseve t e Teatrit “Migjeni”  per 
nje zhvillim te  te sigurte 
aktivitetesh, por duhet vijuar me 
tej me permiresimin e metejshem 
te ambjenteve te tjera  
mbeshtetese. 

Ka filluar procesi I hartimit 
te kushteve specifike per 
nderhyrje ne kete drejtim. 
DRTK ka shprehur 
gadishmerine per te na 
mbeshtetur. 

Garantimi I sherbimeve 
mbeshtetese per 
mirefunksionimin e 
institucioneve kulturore dhe 
artistike. Krijimi dhe permiresimi 
i  ambjenteve te sherbimit dhe 
ndihmese 

Mbeshtetja per permiresimin e  
sherbimeve mbeshtetese per 
mirefunksionimin e institucioneve 
kulturore dhe artistike. 

Ka filluar procesi I hartimit 
te kushteve specifike per 
nderhyrje ne kete drejtim 

Ruajtja e tradites se formacionit 
te bandes frymore te qytetit ne 

Mbeshtje e formacionit te bandes 
frymore te qytetit si dhe te grupit 

Jane paguar te gjithe 
honoraret per 40 artistet, 
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mbeshtetje  te jetes artistike ne 
qytet, promovimi I vlerave 
artistike te kesaj trupe dhe nxitja 
e turizmit kulturor nepermjet 
organizimit te nje takim 
kombetar te bandave frymore. 

te valleve ne mbeshtetje  te jetes 
artistike ne qytet. 

pjestarë  te bandes 
frymore  si dhe 12 valltare 
të grupit te valleve per 8 
muaj. 

  
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O2 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 

Realizimi 8-
mujori  2018 
në mijë lekë 

P11.F2.O1.A2 Realizimi i Memorialit per te persekutuarit 
politkë. 

2 700 Parashikuar ne 
muajt ne 
vazhdim.  

P11.F2.O1.A3 Orkestra Frymore Honorare vjetore 4532 2458 

P11.F2.O1.A4 Mbeshtetje per manaxhim te Teatrit Migjeni 
6071 3041 

P11.F2.O1.A5 Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit 
“Migjeni” 

19071 12669 

 P11.F2.O1.A9 Administrimi dhe menaxhimi I Qendres 
Kulturore Pjeter Gaci. 

3559 2270 

P11.F2.O1.A10 Blerje pajisje fonie per Teatrin Migjeni 
1555 Parashikuar ne     

muajt ne vazhdim 

 
F2.O2 Pasurimi dhe gjallërimi i jetës kulturore nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve artistike dhe 
kulturore përgjatë gjithë vitit. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimiiobjektivave 
8-mujori  2018 

Realizimiiprodukteve 8– 
mujori  2018 

Do te realizohen  20 aktivitete 
kulturore te tradites duke 
permiresuar vazhdimisht cilesine e 
tyre per gjate vitit. Do te zhvillohen  5 
festa tradicionale te Shkodres. Do te 
zhvillohen  4  aktivitete perkujtimore 
dhe java e Festave te Nentorit 

Jane realizuar aktivitete 
kulturore te tradites  dhe    festa 
tradicionale te Shkodres dhe 
eshte zhvilluar konkursi i madh i 
muzikes instrumentale  “Cmimi 
Pjeter Gaci” si dhe realizuar te 
gjithe aktivitetet e veres . 
 

Jane ralizuar 8 aktivitete 
te planifikuar dhe 2 festa 
tradicionale. 
Jane realizuar takime me 
grupe te rinjsh per 
realizmin e takimeve te  
fjales artistike. 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O2. 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori  2018 

në mijë lekë 

P11.F2.O2.A1“Dita e Luleve” 6 Maj 500 500 

P11.F2.O2.A2“Ndërmendje” 1,100 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A3 Fjala artistike  me nxenesit e  
shkollave te mesme ne nderim te figurave te 
shquara. 

300 255 

P11.F2.O2.A4 Aktivitete me rastin e “2 Prillit” 270 257 

P11.F2.O2.A5 Festival Jazz-it 1500 Eshte ne proces likuidimi. 

P11.F2.O2.A6 Karnavalet 560 560 
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P11.F2.O2.A7 Koncertet e verës 600 Eshte ne proces likuidimi 

P11.F2.O2.A9 Shkodra n’fest. 600 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A10 Festa e Muzikës 500 Eshte ne proces likuidimi 

P11.F2.O2.A12 Festa  trashegimise kulturore 1,000 1 000 

P11.F2.O2.A13 Honorare anëtarët e këshillit 
kulturor artistik. 

200 81 

P11.F2.O2.A14 “Lëvizja e Postribës” 100 48 

P11.F2.O2.A16 Takim Kombetar bandash 
frymore ne Shkodër. 

1500 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A17 Çmimi “Pjetër Gaci” 1601 1282 

P11.F2.O2.A18 “Ahengu Shkodran” 478 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A19 Honorare " Grupi i Valleve”. 720 368 

P11.F2.O2.A20 Festivali i Këngës Qytetare 
“Luleborë”. 

2,500 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A21 “Koncert – Premierë i 
Orkestrës Frymore” 

434 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A22 “Festivali Folklorik Tipologjik   
Kombëtar i Këngës Qytetare” 

320 238 

P11.F2.O2.A24 Festival burimor. 0 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A27 Dita nderkombetare e Jazz-it 200 170 

P11.F2.O2.A28 Drame 1,795 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A29 Komedi 2150 1871 

P11.F2.O2.A30 Tragjikomedi 900 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A31 Variete 1005 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A32 Shfaqje per femije 700 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A33 Teatri i Kukllave. 300 Planifikuar ne muajt ne vijim 

P11.F2.O2.A34 Pranvere me kange 650 506 

P11.F2.O2.A36 Viti kulturor Shqiperi- Austri 1500 425 

  
F3.  Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave dhe ambjenteve për lexim me qëllimin e 
edukimit të përgjithshëm të qytetarëve. 
F3.O1: Promovimi dhe nxitja e leximit si instrument edukimi duke rritur aksesin dhe cilësinë e 
shërbimit pranë Bibiotekës “Marin Barleti”. 
Situata e vlerësuar në fund të vitit 2016: 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi objektivave 
8-mujori  2018 

Realizimi produkteve  
8– mujori  2018 

Promovimi i vlerave te veprimtarise 
patriotike shkodrane ne sherbim te 
kultures kombetare. 

 Mbeshtetje te 
aktiviteteve per 
promovim te  vlerave te 
veprimtarise patriotike 
kombetare.   

Grupi I punes ka hartuar 
planin e punes per te filluar 
realizimin e takimeve ne 
muajt ne vijim.  

Do te promovohen vlerat dhe 
traditat gjuhesore te rajonit te 
veriut. Do te botohen edhe 3 
numra  te tjere te periodikut 

 Do te botohet edhe 1 
numer I ri I  periodikut 
“GEGNIA”. 

Eshte botuar numri i 5 dhe 
grupi I punes ka dorezuar 
materialet ne 
shtypshkronje  per numrin 
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“GEGNIA”, duke arrite ne 7numra. e 6, po pregatitet  numri 7. 

 
3.3.1 Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F3.O1. 

Aktiviteti 
Buxheti  
në mijë 

lekë 

Realizimi 8 mujori  2018 
në mijë lekë 

P11.F3.O1.A2 Periodiku gegnisht 378 60 

P11.F3.O1.A3 Festivali letrar i Shkodrës 50 
Planifikuar ne muajt ne 
vijim 

 
F3.O2 Ruajtja, mirëadministrimi dhe pasurimi i fondit tëBi liotekës “Marin Barleti”. 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimiiobjektivave 
8-mujori  2018 

Realizim I produkteve 8– 
mujori  2018 

Pasurimi i fondit të periodikut 
shqip dhe të huaj, fond librash 
për fëmijë, të rritur dhe fondit 
albanologjik. 

Po përgatitet projekti për 
pasurimin e fondeve në 
Bibliotekën “Marin Barleti”, 
duke parashikuar nevojat e 
kërkuara për çdo fond. 

Grupi i punes ka filluar punen 
per identifikimin e titujve  te 
rinj qe do ti shtohen fondit te 
Bibliotekes Marin Barleti.  

Ruajtja dhe mirëmbajtja e 
fondete bibliotekës. 

Vëmendja jonë të jetë 
prioritare në ruajtjen dhe 
mirëmbajtjen e këtyre fondeve. 
. 
 

Po punohet për projektin e 
pajisjes me rafta të veçantë, 
sipas standarteve bibliotekare. 

Permiresimi dhe pasurimi i  
informacionit  online. 

Punohet çdo ditë për 
komunikimin online, duke 
pasuruar informacionet dhe 
aksesin për qytetarët. 
 

Po përgatitet projekti i këtij viti 
për Hostimin dhe mirëmbajtjen 
e faqes web. 

Është përmirësuar cilësia e 
ofrimit të shërbimit në 
funksion të pasurimit të jetës 
artistike, kulturore edukuese 
për komunitetin. 

Sigurimi i  cilësise se ofrimit të 
shërbimit në funksion të 
pasurimit të jetës artistike, 
kulturore edukuese për 
komunitetin. 

Cdo dite nga i gjithe stafi ne 
biblioteken Marin Barleti 
sigurohet nje sherbim cilesor 
ndaj   frekuentuesëve te saj.  

Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F3.O2. 

Aktiviteti 
Buxheti 

në mijë lekë 
Realizimi 8-mujori  2018 

në mijë lekë 

P11.F3.O2.A1 Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të 
bibliotekës 

1370 
Parashikuar ne 

muajt ne vazhdim 
P11.F3.O2.A2 Administrimi dhe menaxhimi i Degës  
ekonomike të kulturës 

18097 10960 

Paga 12,063 8647 

Sigurime Shoqërore 2,020 1449 

Materiale pastrimi /sanitare 60 59 

Sherbim nga te trete(Energji,uje,telefon) 1607 495 

Sherbim Interneti per Sallen kryesore te 
Bibleotekes”Marin Barleti” 

100 
Parashikuar ne 

muajt ne vazhdim 

Materiale Kancelarie 390 Ne proces likuidimi 



99 
 

Materiale te ndryshme mirmbajtje si llampa,celesa etj 150 99 

Siguracion ndërtese 115 100 

Rimbushje Fikse Zjarri 80 80 

WEB Hostim,Domein dhe Mirembajtje Serveri per 1 viti 80 
Parashikuar ne 

muajt ne vazhdim 

Aksesore te designit promocional per Galerine e Arteve 100 
Parashikuar ne 

muajt ne vazhdim 

Izolim i catise se Bibleotekes”Marin Barleti” 300 Ne proces likuidimi 

Blerje Kompjuter per Zyren e Finances dhe Bibleoteken 200 Ne proces prokurimi 

Orendi ekspozuese per Galerine e Arteve 100 
Parashikuar ne 

muajt ne vazhdim 

Tabele reklame per institucionin e Galerise se Arteve 100 
Parashikuar ne 

muajt ne vazhdim 

Blerje karrigesh dhe ekspozitoresh per VDK 100 
Parashikuar ne 

muajt ne vazhdim 

Dritare dhe Parmakë per Biblioteken 500 
Parashikuar ne 

muajt ne vazhdim 

Transferta per buxhetet familjare dhe individet 32 32 

 
Deri me datë 31.08.2018 janë likujduar shpenzime operative në shumën 12 413 mijë lekë, paga e 
sigurime shoqerore ne shumen 25 035 mijë lekë, transferta ne shumen 2092 mije leke.  
 
Realizimi i shpenzimeve 8 M për programin  P11. Kultura dhe shërbimet reakrecionale 000/lekë 

Programi 
P11 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Transferta Investime  Totali 

Plani  2018 44,401 44,188 7,792 10,478 106,859 
Realizimi 8-
mujorit të 2018 

25,035 18,737 3,492 1,274 
48,538 
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P12. Rinia dhe Sportet 
 
Hyrje 
 
Programi për rininë do të ofrojë shërbimet specifike në lidhje me a) Informimin dhe këshillimin për 
rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj., b) Vlerësimin e nevojës për 
mbështetje të të rinjve; c)Koordinimin  e grupeve, shoqatave dhe OJF rinore; d) Bashkëfinancim të 
aktiviteteve rinore; e) Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, shëndetësore e të sportit për 
nxitjen e aktiviteteve më të rinj. 
 
Pjesë e programit për rininë dhe sportet do të jenëorganizimi i përvitshëm i aktiviteteve sportive dhe 
zhvillimi i sportit në komunitet. Këto aktivitete do të zhvillojnë traditën ku të rinjtë dhe të rejat e 
Shkodrës, shoqatat e klubet sportive nga vendi ose nga rajoni të garojnë në mes tyre.  
 
Nepermjet programit për rininë dhe sportin do të mbështeten administrimi dhe funksionimi i Klubit 
shumësportësh “Vllaznia” dhe Klubi i futbollit “Vllaznia”. Në përbërje të Klubit shumësportësh 
“Vllaznia” do të mbështeten ekipet ne disiplina të ndryshme sportive. 
 
Pjesë përbërëse e programit në mbështetje të sportit të futbollit është mbështetja dhe financimi i 
ekipeve zinxhirë te grupmoshave të ndryshme pjesë e Akademise së Futbollit “Vllaznia”.  
 
Politikat e zhvillimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funksionet: 
 
F1.Programet/projektet rinore. 
F1.O1.Te promovojme dhe te nxisim pjesmarrjen aktive te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, 
si aktore thelbesore ne zhvillimin e territorit. 
 
 

Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimiiprodukteve 6 – mujori I-rë 2017 

 

Realizimi i produkteve 
8-mujori 2018 

Realizimiiprodukteve 6 – mujori I-rë 2017 

 

Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve 

stërvitore për të gjitha ekipet zinxhire të klubit shumësportësh “Vllaznia”. 

 

Në mbështetje të legjislacionit në fuqi programi për Rinininë dhe Sportin do  tё financoje 

Klubin e Futbollit  “Vllaznia”  me qёllim kalimin e emergjencës e stabilizimin e situatёs 

sё vёshtirё financiare tё tij. Ky proces do të kryhet me transparencë dhe menaxhim të mirë 

financiar, më pas do tё punohet për zgjidhje afatgjatë, duke u mbështetur në eksperiencat 

më të mira vendore e ndërkombëtare, në frymën e rritjes së financimeve nga biznesi 

privat.  

 

Me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në 

komunitet synojmë  organizimin e përvitshëm të programit “Jeto me sportin”. Këto aktivitete do 

të zhvillojnë traditën ku të rinjtë dhe të rejat e Shkodrës, shoqatat e klubet sportive nga vendi ose 

nga rajoni të garojnë në mes tyre.  
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Të  gjallërojmë  jetën sociale të 
të rinjve, nëpërmjet  rritjes së  
pjesëmarrjes së tyre në 
aktivitete sportive, promovimit 
të sportit si veprimtari sociale, 
integruese dhe burim shëndeti, 
afrimi i të rinjve me sportin por 
dhe me njëri tjetrin. 

Të promovojmë dhe të nxisim 
pjesëmarrjen aktive të rinjve në 
aktivitete sportive dhe sociale, 
si aktorë thelbësore në 
zhvillimin e territorit. 

Janë zhvilluar 6 aktivitete 
sportive, rinore me 
pjesëmarrjen e nxënësve te 
shkollave 9 vjecare dhe të 
mesme, sportistë profesionistë 
dhe të rinj të qytetit.  

Të promovojmë sportet e 
ndryshme  te fëmijët dhe të 
rinjte. 

Të promovojmë  Shahun, 
Ciklizmin dhe Boksin në 
aktivitete  për të rinj. 

Jane perfshire 1800 femije te 
sistemit 9 vjecar te perfshire ne 
sporte e aktivitete te ndryshme 
sportive. 

Të nxisim dhe të evidentojmë 
talente të reja për 
përfaqësimin e Shkodrës në 
kampionatet për moshat. 

Të evidentojmë talentet e reja 
dhe ti ftojmë në ekipet e SK 
Vllaznia për vazhdimësi të 
rezultateve të larta. 

Jane evidentuar e promovuar 6 
talente te reja per perfaqesimin 
e Shkodres ne kampinatet per 
moshat. 

Të rrisim numrin e aktiviteteve 
ndërkombëtare në vendin 
tonë. 

 Të zhvillojmë aktivitetin 
ndërkombëtar të Ciklizmit. 

Ka përfunduar me sukses 
Aktiviteti ndërkombëtar në 
ciklizëm me plot 60 sportistë 

Do te zhvillohen 15  
aktiviteteve  sportive rinore, të 
parashikuara por edhe të tjera 
të cilat kërkojnë mbështetje 
dhe asistencë gjatë vitit. 

Janë zhvilluar 7 nga 15 
aktivitete sportive dhe rinore të 
parashikuara gjatë vitin 2018. 

 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1: 
 

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi 8-mujor 
2018  

në mijë lekë 

P12.F1.O1.A1 Dita e vullnetarizmit 0 Parashikuar ne muajt 
ne vazhdim  

P12.F1.O1.A2  Kampionati i lojrave me dorë mes shkollave të 
mesme të Bashkisë së Shkodrës. 

0 Parashikuar ne muajt 
ne vazhdim 

P12.F1.O1.A3 Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër 2018 200 Parashikuar në muajt 
në vazhdim 

P12.F1.O1.A4 Festivali i Shahut 250 249  
P12.F1.O1.A5 Aktivitete sportive beach voley masive dhe 
profesioniste 

1070 678 

P12.F1.O1.A6 Turneu i tenisit për salla të mbyllura për fëmijë 
dhe të rinj. 

0 Parashikuar në muajt 
në vazhdim 

P12.F1.O1.A8 Revista sportive "Vllaznia" 350 Parashikuar në muajt 
në vazhdim 

P12.F1.O1.A9 Aktivitet sportiv ndërkombëtar, "Memorial 
“Vllaznia” 2018 nëboks. 

400 386 

P12.F1.O1.A10 Mirenjohje per sportistet dhe trajneret me te 
mire 2018 

20 Parashikuar në muajt 
në vazhdim 

P12.F1.O1.A11 Shperblim per ekipet kampion 0 Parashikuar në muajt 
në vazhdim              

P12.F1.O1.A12 Aktivitet ndërkombëtar ‘Nënë Tereza’ xhudo 400 400 
P12.F1.O1.A13 Aktivitet ndërkombëtar në çiklizëm 130 128  
P12.F1.O1.A14 Në qytetin tonë vendosim edhe ne 0 Parashikuar në muajt 
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në vazhdim  
P12.F1.O1.A15 Aktivitet ndërkombëtar në atletikë për sallat 
e hapura 

0 0 

 
F2.Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale,zhvillimi dhe administrimi i institucioneve 
dhe objekteve qe lidhem me ushtrimin e ketyre funksioneve. 
F2.O1. Menaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi i infrastruktures se 
pershtatshme dhe cilesore per te gjithe sportet. 
 
 

Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimiiprodukteve 6 – mujori I-rë 2017 

 

Realizimi i produkteve 
8-mujori 2018 

Realizimiiprodukteve 6 – mujori I-rë 2017 

 

Garantimi i kushteve te 
pershtatshme per 
stervitjen dhe ndeshjet e 
ekipeve te Klubit 
Shumesportesh 
“Vllaznia” 
 
 
Fuqizimi i  Klubit 
“Vllaznia”  

Menaxhimi 
dhe mirëadministrimi i 
strukturave sportive dhe krijimi 
i infrastrukturës së 
përshtatshme dhe cilësore për 
të gjithë. 
 
 
Mbeshtetja e  Klubit të futbollit 
Vllaznia në shërbim të sigurimit 
të standarteve për drejtimin  e 
tij. 

Eshte realizuar menaxhimi i Sport 
Klubit Vllaznia duke përfshirë, paga, 
siguracione, shërbime postare, 
shërbime internet dhe telefonie, 
energji elektrike dhe ujë. Gjithashtu 
paisja e zyrave me materiale për zyra, 
si dhe kancelari, mundësimi i 
materiale të pastrimit. 
Eshtë realizuar transfeta e fondeve 
sipas kerkesave te  Klubit të futbollit 
Vllaznia në shërbim të sigurimit të 
standarteve për drejtimin  e tij. 

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

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi 8-mujori 
2018 

në mijë lekë 

P12.F2.O1.A1 Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia 17393 10 071 

P12.F2.O1.A2 Administrimi dhe mirembajtje e Stadiumit 
“Loro Borici” 

10,800 Parashikuar në 
muajt në vazhdim  

P12.F2.O1.A3  Administrimi i  Klubit te  futbollit Vllaznia 75 000 55 000 

P12.F2.O1.A4  Projekt “Jeto me sportin” 19 493 Parashikuar në 
muajt në vazhdim 

 
F2.O2 Garantimi i pjesmarrjes  se te gjithe ekipeve te Klubit “Vllaznia” ne Kampionatet kombetare 
me synim arritjen e rezultateve cilesore. 
 

Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujori 2018 

Realizimiiprodukteve 6 – mujori I-rë 2017 

 

Realizimi i produkteve 
8-mujori 2018 

Realizimiiprodukteve 6 – mujori I-rë 2017 

 

Garantimi i pjesmarrjes se 21 
ekipeve sportive te Sport Klub 
Vllaznia ne Kampionatet 
Kombetare. 
Synimi i fitimit te titullit 
kampionë kombetare ne 
disiplina te ndryshme dhe ne 
sporte individuale. 

Garantimi i pjesëmarrjes  së të 
gjithë ekipeve të 
Klubit “Vllaznia” në 
Kampionatet kombëtare me 
synim arritjen e rezultateve 
cilësore.  

Klubi Vllaznia ka marre pjese ne 
kampionatet kombetare te 
organizuara ne 25 disiplina nder  
te cilat, ne mbyllje te kalendarit 
sportiv 2017-2018, kane fituar 
titullin kampion kombetar ne 5 
disiplina dhe kane arritur 
rezultate te larta sportive  44 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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sportiste. 

  
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O2 
 

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Realizimi 8-
mujori  2018 
në mijë lekë 

P12.F2.O2.A1 Ekipi i basketbollit  i te rriturve per meshkuj 3,200 1457 

P12.F2.O2.A2 Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj 570 328 

P12.F2.O2.A3 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura 1550 668 

P12.F2.O2.A4 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja 480 196 

P12.F2.O2.A5 Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur. 3,700 1661 

P12.F2.O2.A6 Mbështetje e ekipit të volejbollit  femra të rritura 1,750 740 

P12.F2.O2.A7 Mbështetje e ekipit të Volejboll meshkuj të rinj 470 254 

P12.F2.O2.A8 Mbështetje e ekipit të  Volejbollit femra të reja 470 246 

P12.F2.O2.A9 Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur 3000 1648 

P12.F2.O2.A10 Mbështetje e ekipit të atletikës  meshkuj të rritur 2,800 1777 

P12.F2.O2.A11 Mbështetje e ekipit të Çiklizëm meshkuj të rritur 1,250 642 

P12.F2.O2.A12 Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura 800 712 

P12.F2.O2.A13 Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të 
rritura 

850 657 

P12.F2.O2.A14 Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të 
rritur 

131 60 

P12.F2.O2.A15 Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur 640                     447 

P12.F2.O2.A16 Mbështetje e ekipit te Notit te rritur  dhe te 
rritura 

97 0 

P12.F2.O2.A17 Mbështetje e ekipit te peshngritjes  meshkuj te 
rritur 

700 346 

P12.F2.O2.A18 Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur 200 72 

P12.F2.O2.A19 Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur 287 72 

P12.F2.O2.A20 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të 
rritur/të rritura 

800 471 

P12.F2.O2.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj 
/ të reja 

300 156 

 
Realizimi i shpenzimeve 8 M për programin  P12. Rinia dhe Sportet: 

Programi 
P12 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Transferta Investime  Totali 

Plani 8-M 2018 12,950 48,987 76,341 23,350 161,628 
Realizimi 8-M   
2018 

6,574 23,891 55,645 561 
86,671 

 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



105 
 

P13. Emergjencat Civile 
 
Hyrje 
 
Planizimi dhe përballimi i emergjencave civile janë detyra të shtetit shqiptar që synon:  

- a) parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, gjënë e 
gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin nga emergjencat civile;  

- b) sigurimin e kushteve për institucionet shtetërore, publike e private, për veprimtaritë 
ekonomike dhe për popullatën, për kalimin nga gjendja normale e jetesës dhe e punës në 
një situatë emergjente, me humbje sa më të vogla për ruajtjen e rendit, për jetën e njerëzve, 
për gjënë e gjallë, për pronën, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin kundër efekteve 
të një emergjence civile;  

- c) garantimin e përdorimit të të gjitha burimeve të mundshme të shtetit, me qëllim sigurimin 
publik, ruajtjen e vazhdueshme të ekonomisë kombëtare, lokalizimin e zonës së emergjencës 
dhe lehtësimin e pasojave. 

Bashkitë dhe komunat kanë përgjegjësi për parapërgatitjen, planifikimin dhe operacionet e 
përgjigjes ndaj situatave emergjente që ndodhin në territorin e tyre. Menaxhimi i emergjencave 
civile në bashki bëhet në përputhje me planet e emergjencave ose planet e gatishmërisë që 
përgatiten periodikisht.  
 
Në nivel vendor krijohet sistem i:  

- Njoftimit të hershëm dhe informimit të strukturave kyç.  
- Alarmit dhe evakuimit të popullsisë.  
- Skuadrave, grupeve dhe strukturave të tjera aktive të përgatitura për të parandaluar, për të 

lehtësuar dhe për t’u përgjigjur në raste të emergjencave civile.  
- Bashkitë Ndërmarrin dhe administrojnë aktivitetet e rehabilitimit për zonën e prekur nga 

emergjenca 
 
Politikat e zhvillimit 
 
Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, 
pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Përafrimi me standartet europiane të organizimit të mbrojtjes civile 

Sigurimi i mbrojtjes civile në të gjithë territorin 

Parandalimi nga dëmtime të emergjencave civile 

Informim publik për reziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtje nga 

fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera 
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Funksionet: 
 
F1.Planifikim, menaxhim, përballim i emergjencave civile. 
F1.O1 Krijimi i strukturave per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.  
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujorit  2018 

Shërbim i qëndrueshëm për 
mbrotjen civile në çdo pjesë të 
territorit. Hedhja e të dhënave 
në database të burimeve dhe 
mjeteve. Vlerësim i përfunduar 
i riskut në tërritorin e Bashkisë. 
Ngritja e strukturës së 
vullnetarëve civilë. Trainime të 
stafit. 

Përballimi me sukses nga 
strukturat e Bashkisë të situatës 
së krijuar nga përmbytjet 

Vlerësimi i dëmeve nga 
specialistët në banesa, tokave 
bujqësore dhe blegtorisë 

Realizimi në kohe sipas 
ligjshmërisë dhënies së 
ndihmës së menjëhershme. 

Ndihme të menjëhershme për 7 
familje  

Kryerja e kontrollit sistematik 
vjetor për çertefikimin për 
MZSH i objekteve  të Bashkisë. 
Realizimi i projekteve per 
mbrojtjen kundra zjarrit. Blerja 
e fikseve automatike për 
objekte të tjera. Rimbushja e 
bombulave të fikseve 
automatike të zjarrit 

Në proçes të hartimit të 
dokumentacionit tekniko-
ekonomik. 

 

 
Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 
 
Aktiviteti Buxheti në mijë        Realizimi 8-mujorit 2018  

lekë                             mijë lekë       
Lekë   

P13.F1.O1.A1. Struktura e mbrojtjes civile dhe 
organizimi i strukturave vullnetare në Bashkinë 
Shkodër. 

             260                                  ne proçes 

P13.F1.O1.A2. Përballimi i ndihmave të menjëhershme 
për familjet me raste fatkeqësie 

           1,600                                         680 

P13.F1.O1.A3. Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik 
për masat MZSH dhe çertefikimi për MZSH i të gjitha 
objekteve të vartësi të Bashkisë. 

           7,000       ne proces pergatitje terma 
reference 

Totali             8,860                                                680 

 
F2.Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi.(MZSH). 
F2.O1. Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve 
 
Situata e synuar 2018 
Objektivat 

Realizimi i objektivave 
8-mujorit 2018 

Realizimi i produkteve 8 – 
mujorit  2018 
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Shërbim më i mirë dhe më 
efiçient i MZSH,  kapaciteve 
njerëzore të përmirësuara. 

Jane hartuar kalendaret e 
gadishmerise dhe kalendaret e 
kontrolleve per parandalimin e 
rasteve. 

Eshte ne proces tenderimi 5 mil 
lek investime per uniforma 
speciale per punonjesit e 
MN,<,aktivitet i kryer> 

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

Aktiviteti Buxheti 2018 
në mijë lekë 

Realizimi -8 mujorit 
2018 në mijë lekë 

P13.F2.O1.A1. Ofrimi i shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri 
dhe Shpëtimit 

46,480 31,917 

Paga 31,806 18,023.7 
Sigurime 5,113.8 3,007.8 

Kancelari 50 
28,6 

 
Materiale për pastrim,dizifek.,ngrohje dhe ndriçim 70 41 
   

Blerje dokumentacion 100 
0( Proc pergat terma 

ref) 
   

Karburanti 2,000 
2 000 

 
Pjesë  këmbimi, goma dhe bateri 220 207.6 

Rregjistrim,kalaudim ,targa 525 
0( parash per muajt e 

ardhshem) 

Siguracion automjetesh 405 
0( parash per muajt e 

ardhshem) 

Shpenzime udhëtim itë brendëshme 70 
0( parash per muajt e 

ardhshem) 
Pagesë energji elektrike 750 481 
   
Sherbime motorrike per automjetete e zjarrfikseve 200 190 
   
Pagesë ujësjellsi 200 70 
   
Pagesë shërbime telefonike 120 65 
   

Trajnime dhe Seminare 285 
0( parash per muajt e 

ardhshem) 

Shpenzime për mirmbajtje të zakonshme mjete transporti 455.9 
455.9 

 
Shpenzime për mirëmbajtje paisje zyreetj 120 41 
   
Materiale dhe sherbime operative per MNZSH 190 158.6 
   
Kompensime 125 9 
   
Mjete dhe paisje te tjera teknike  (Kostume kundrazjarri per 
punonjesit e MNZ) 

3674.1 
7137.8 

 

 
Realizimi i buxhetit 8-mujori 2018 programi i Emergjencave Civile 
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Programi 
P13 

Paga + 
Sigurime 

Shpenzime 
Operative 

Subvensioni Transferta Investime Totali 

Plani 2018 36,920 13,562 0 3,741 13,000 67,223 

Realizimi 8-
mujorit 2018 

21,032   6,955 0 1,409 5,664 35,060 
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ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve" Bashkia Shkoder Te gjitha njesite shpenzuese

2141001;2141010;2141031;2141028;2141013;2141017;2141042;2141043

ne 000/leke

Emri i Grupit Kodi i Grupit

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(5)

Fakti PBA Buxheti Vjetor Buxheti Vjetor Buxheti Vjetor Fakti

Titulli Emertimi
i

vitit paraardhes

Viti  2017

Viti ______
Plan Fillestar Viti 

2018

Plan i Rishikuar 

Viti 2018

 Plani i 

Periudhes/progresi

v

i

Periudhes/progres

iv

1110 Planifikim Menaxhim Administrim 272,310 331,754 405,841 401,361 401,361 198,079 -203,283

1170 Sherbimi I gjendjes Civile 21,558 16,510 14,953 14,953 14,953 10,089 -4,864

1620 Zgjedhje te Pergjithshme dhe Lokale 9,625 0 0 0 0 0

4130  Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik 2,333 6,166 23,369 25,043 25,043 5,848 -19,195

4240 Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes 66,171 26,245 87,939 86,128 86,128 48,550 -37,578

4260  Administrimi i Pyjeve 11,168 14,657 22,917 21,671 21,671 5,924 -15,747

4520 Transporti rrugor/ Mirembajtje rruge rurale 14,052 18,214 32,812 32,812 32,812 11,449 -21,362

4530 Menaxhimi rrugeve 169,697 115,676 366,292 370,614 370,614 59,235 -311,379

4570 Transporti publik 12,293 6,512 19,661 19,456 19,456 8,766 -10,690

4760  Zhvillimi i Turizmit 3,865 7,300 10,073 9,373 9,373 3,305 -6,069

4960 Renta Minerare 0 134 6 6 0 -6

4980 Shpenzime te tjera 0 3,536 10,674 10,674 10,674 0 -10,674

6140 Urbanistike vendore 0 11,224 13,349 13,349 0 -13,349

6180 Planifikimi urban dhe strehimi 0 2,689 1,389 1,389 0 -1,389

6190 Strehimi 0 0 7,933 7,933 0 -7,933

6210 Programi i Zhvillimit 0 0 0 0 0 0

6220 Menaxhim i Mbetjeve Urbane 0 0 41,673 41,673 19,735 -21,938

6260  Sherbimet publike vendore 282,224 376,979 531,810 523,988 523,988 286,845 -237,143

6330  Ujesjelles kanalizime vendore 0 1,797 13,909 13,909 0 -13,909

6370 Furnizim me uje dhe kanalizime 2,911 4,688 10,324 10,324 10,324 0

8140  Zhvillimi i Sportit 94,863 100,300 130,941 161,628 161,628 86,670 -74,958

8230 Arti dhe Kultura 11,008 8,130 12,205 12,075 12,075 6,415 -5,659

8250  Programe specifike kulturore dhe te turizmit 60,069 77,739 100,222 94,785 94,785 42,120 -52,664

9120 Arsimi parashkollor dhe 9-vjecar 218,756 246,604 274,544 274,181 274,181 148,753 -125,428

9230 Arsimi parauniversitar (mesem-pergjithshem) 104,313 114,921 170,119 157,348 157,348 82,579 -74,770

9240 Arsimi parauniversitar (mesem-profesional) 7,446 15,280 284 7,159 7,159 1,289 -5,870

10140  Sherbimet e kujdesit social 30,166 40,321 41,901 41,779 41,779 25,216 -16,562

10430  Perkujdesi Social 956,376 1,035,249 367,808 804,751 804,751 534,043 -270,708

10460  Perfshirja Sociale 239 0 0 0 0 0

10910  Emergjencat Civile 44,296 52,750 64,963 67,223 67,223 35,060 -32,163

2,395,739 2,614,843 2,709,860 3,225,585 3,225,585 1,630,293 -1,595,291

                   6,695                  31,452                  31,452                  31,452                 30,016             (1,436)

2,402,434 2,614,843 2,741,312 3,257,037 3,257,037 1,660,309 -1,596,727Totali 

Programet

Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore

Diferenca

Totali i Shpenzimeve të Njësisë

 Jashte buxhetore ( projekti IADSA) 



Te gjitha njesite shpenzuese

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
2141001;2141010;2141031;2141028;2141013;2141017;2141042;2141043

Bashkia Shkoder

Programi .....

Art.

600 Paga

601 Sigurime Shoqërore

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera

603 Subvencione

604 Transferta Korente të Brendshme

605 Transferta Korente të Huaja

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ

609 Fond rezerve/ fond kontigjence

Nen-Totali Shpenzime Korrente

230 Kapitale të Patrupëzuara

231 Kapitale të Trupëzuara

232 Transferta Kapitale

Nen -Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem

230 Kapitale të Patrupëzuara

231 Kapitale të Trupëzuara

232 Transferta Kapitale

Nen -Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj

Totali Shpenzime Kapitale

Drejtuesi i 

Ekipit 

Menaxhues të 

Programit

Emri

Firma

Data

 Jashte buxhetore (projekti IADSA) 

Totali (korrente + kapitale+jashte buxhetore )                2,402,434                     2,615                   2,741,312                  3,257,037                 3,257,037                    1,660,309                 (1,596,727)

Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes 

Vendore
Emri

                          (303)

                      6,695                        31,452                      31,452                     31,452                         30,016                        (1,436)

                              -   

                      3,408                          3,843 

Data

Firma

Totali (korrente + kapitale )                2,395,739                     2,615                   2,709,860                  3,225,585                 3,225,585 

                          (303)

                  306,161                        227                      697,831                     756,717                    756,717                       192,068                    (564,649)

                      3,408                          -                            4,643                        4,566                       4,566                           4,263 

                   1,630,293                 (1,595,291)

                       3,766                       3,766                           3,463 

                   (564,345)

                            800                           800                          800                              800                               -   

                  302,754                       227                      693,188                    752,151                   752,151                       187,805 

                   (527,909)

                              -   

                  289,309                        220                      657,399                     710,723                    710,723                       182,814 

                (1,030,642)

                    13,444                            7                        35,789                       41,428                      41,428                           4,992                      (36,436)

               2,089,578                    2,387                   2,012,029                 2,468,868                2,468,868                    1,438,225 

                   (248,429)

                            -                          10,674                       10,674                      10,674                                 -   

                  943,145                        994                      331,880                     767,732                    767,732                       519,303 

                     (10,674)

                     (48,745)

                            -                                  -                                -                                -                                   -                                 -   

                    95,863                          99                      122,213                     141,083                    141,083                         92,338 

                    83,850                          97                      102,888                     101,969                    101,969                         58,132                      (43,837)

                   (406,001)

                            -                              3                                -                           3,000                        3,000                                 -                          (3,000)

                  454,973                        597                      826,435                     825,951                    825,951                       419,951 

Viti 2017 Periudhes/progresiv

                  511,748                        597                      617,938                     618,458                    618,458                       348,502                    (269,956)

i vitit paraardhes
Plan                   

Viti ______

Plan Fillestar Viti 

2018

Plan i Rishikuar Viti 

2018

 Plani i 

Periudhes/progresi

v

-6 (7)=(6)-(5)

Fakti PBA Buxheti Vjetor Buxheti Vjetor Buxheti Vjetor Fakti Diferenca

Emertimi

-1 -2 -3 -4 -5

i

....

Kodi i Programit .....

Kodi i Grupit / 

Njësisë Vendore

ne 000/leke



ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit" PROGRAMI 01

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Planifikim Menaxhim Adminstrim Kodi i Programit 1110

ne 000/leke I II III IV

1

 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së 

Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe 

objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e 

shërbimeve ndaj qytetarëve.

numer/punonjës 266 198,247                    745 271 205,144 757 271 205,144 757 249 135,093 543 -203 -214 -214

 Në këtë 

mosrealizim 

kane ndikuar 

edhe  

mungesat  ne 

strukturen 

organike per 

kete periudhe 

raportuese

2

 Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes  së misionit, 

qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e 

shërbimeve ndaj qytetarëve.

procedura 15 150 10 15 150 10 45 300 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Në këtë 

mosrealizim 

kane ndikuar 

mosplotesimi I 

vendeve 

vakante

3
 Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës

numer/punonjës 30 200 7 30 200 7 30 200 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

4

 Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës 

së Bashkisë së Shkodrës

njesi administr 21 6,375 304 249 6,810 27 249 6,810 27 21 4,150 198 -106 170 170

Te Ky produkt  

jane 

planifikuar  

disa procedura 

me afate te 

ndryshme 

kohore per 

realizim

5
Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së 

Shkodrës
njesi administr 21 9,801 467 249 9,500 38 249 9,500 38 21 6,812 324 -142 286 286

6
 Shërbim higjeno-sanitar për Administratën e Bashkisë së Shkodrës

njesi administr 21 96 5 249 300 1 249 300 1 21 223 11 6 9 9

7
 Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, 

elektrike etj)
njesi administr 21 962 46 249 1,000 4 249 1,000 4 21 813 39 -7 35 35

8
 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e 

administratës së Bashkisë së Shkodrës 
mjete transporti 5 4,290 858 7 4,610 659 7 4,610 659 7 3,243 463 -395 -195 -195

9
 Organzimi i pritjeve të   perfaqesuesve te institucioneve vendase dhe te 

huaja .
persona 250 1,197 5 250 1,400 6 250 1,400 6 250 580 2 -2 -3 -3

10
 Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së 

shërbimeve në punë
dite/bileta jashte shteti 60 293 5 90 300 3 180 1,000 6 180 417 2 -3 -1 -3

11  Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës zyra 14 658 47 7 800 114 7 800 114 7 0 -47 -114 -114

12 Sigurimi i ndërtesave  administrative të Bashkisë së Shkodrës. njesi administr 11 796 72 11 800 73 11 800 73 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13
 Shërbim i mirëmbajtes për godinat administrative të Bashkisë së 

Shkodrës
m2 125 1,242 10 130 700 5 130 700 5 130 518 4 -6 -1 -1

14
Rikonstruksion i rrjetit elektrik të godinës në qendër të  Bashkisë së 

Shkodrës
m2 1,440 6,624 5 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

15 Pajisje me  Uniforma për Policinë Bashkiake numer/punonjës 18 474 26 24 500 21 24 500 21 24 408 17 -9 -4 -4

16
 Shërbimi për regjistrimin e pronave  në pronësi të Bashkisë Shkodër

aplikime 39 203 5 357 2,500 7 357 2,500 7 37 263 7 2 0 0

17  Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës njesi administr 21 1,738 83 21 2,100 100 21 2,100 100 21 272 13 -70 -87 -87

18
 Zgjerimi i plotë dhe mirëmbajtje 3-vjeçare e Sistemit të Integruar të 

Zyrës me Një Ndalesë (SiZ1N -Smart Processes Enterprise)
njesi administr 21 1,280 61 21 710 34 21 710 34 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

19  Mirëmbajtje 3-vjeçare Pajisje Informatike nr.paisje 32 258 8 40 306 8 40 306 8 8 270 34 26 26 26

20 Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) numer/paisje 28 6,355 227 36 5,000 139 36 5,000 139 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

21
 Mirëmbajtje 3-vjeçare e faqes zyrtare web www.bashkiashkoder.gov.al 

dhe moduleve të integruara të saj
module 8 294 37 8 300 38 8 300 38 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

22   Blerje automjete në funksion të administratës cope 1 1,600 1,600 2 4,000 2,000 2 4,000 2,000 2 3,906 1,953 353 -47 -47

23  Blerje vegla pune numer 32 162 5 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

24
Ndërtimi i rrjetit të brendshëm të komunikimit elektronik (intranet) në 3 

Njësi Administrative dhe 5 Lagje
njesi administr/lagje 8 2,034 254 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

25

 Implementimi i dokumentacionit të integruar i qendërzuar për të gjithë 

Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory 

dhe Mail Server bazuar në Cloud.

sherbim 2 1,000 500 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

26
 Shërbimet e deleguara të QKR dhe Gjendja Civile (paga, sigurime dhe 

shpenzime operative)
numer/punonjës 22 32,516 1,478 22 16,253 739 22 16,253 739 22 10,953 498 -980 -241 -241

27
  Mirembajtje e jashtezakonshme e banjove te Bashkise Shkoder

m2 80 2,334 29 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

28
 Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i 

Bashkisë dhe Kryepleqtë)
numer 130 14,991 115 143 16,653 116 143 16,653 116 132 9,426 71 -44 -45 -45

29
 Aktivitet social -kulturor per stafin administrativ te Bashkise Shkoder 

numer/punonjës #DIV/0! 100 668 7 100 668 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

paraardhes)

Shpenzimet 

(sipas vitit 

paraardhes)

Kosto per 

Njesi (sipas 

vitit 

paraardhes)

Sasia (sipas 

planit te vitit 

korent)

Shpenzimet 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

te vitit korent)

V = IV - I V = IV - II V = IV - III

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te rishikuar 

te vitit 

korent)

Sasia 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

korent)

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te vitit 

korent)

Sasia (sipas 

planit te 

rishikuar te 

vitit korent)

Shpenzimet 

(sipas planit te 

rishikuar te vitit 

korent)



30   Riparim çatia e godinës së  bashkisë m2 #DIV/0! 1,520 3,942 3 1,520 3,942 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31
 Informimi I qytetareve permes mediave vizive per perfitimin e 

sherbimeve nga Bashkia Shkoder 
spot #DIV/0! 1

76                           
76 1

76                                  
76 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

32
  Mirembajtje 3-vjeçare e Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave 

Vendore (SiTTV) 
sherbim #DIV/0! 1

550                         
550 1

550                                
550 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

33
  Upgrade-im i platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile App dhe 

mirëmbajtje 
programe buxhetore #DIV/0! 13

980                         
75 13

980                                
75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

34  Rikonstruksion kati perdhe, ish Hotel Sporti Shkoder   m2 254 5,744                      23 254 5,744                             23 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

35   Sistemi i Vëzhgimit i 15 Njësive Administrative me Bashkinë Qendër njesi administr #DIV/0! 15
3,000                      

200 15
3,000                             

200 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

36  Sistem Regjistrimi Video Full HD për Sallën e Këshillit të Bashkisë paisje #DIV/0! 9
800                         

89 9
800                                

89 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

37

 Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e shërbimeve administrative 

përmes SiZ1N dhe taksave e tarifave vendore SiTTV permes faqes 

zyrtare webtë Bashkisë Shkodër dhe portalit e-Albania 

sherbim #DIV/0! 1

5,000                      

5,000 1

5,000                             

5,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

38
  Upgrade-im i funksionaliteteve dhe mirëmbajtje e Sistemit të 

Informacionit të Shërbimeve Sociale 
sherbim #DIV/0! 1

1,500                      
1,500 1

1,500                             
1,500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

39  Ndërtimi i Bazës së të Dhënave të Monitorimit të Shërbimit të Pastrimit sherbim 1
675                         

675 1
675                                

675 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

40  Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë tarife #DIV/0! 1 500                         500 1 500                                500 1 500 500 #DIV/0! 0 0

41  Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut tarife #DIV/0! 1 10,000                    10,000 1 10,000                           10,000 1 10,000 10,000 #DIV/0! 0 0

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

PROGRAMI 02&03

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Planifikimi Urban Kodi i Programit P2

ne 000/leke I II III IV

A Projektim rikonstruksion rrugë urbane dhe sheshe numer 11 6,710 610 4 3,069 767 4 3,069 767 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

B Projektim rikonstruksion rrugë rurale numer 6 3,670 612 4 1,744 436 4 1,744 436 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

C Pergatitja e PDV numer #DIV/0! 2,125 #DIV/0! 4,250 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Infrastruktura Rrugore Kodi i Programit P3

ne 000/leke I II III IV

A Siperfaqe rruge e rehabilituar m2 27,325 0 63,200 0 63,200 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

B KUB ml 7,585 0 10,620 0 10,620 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

C KUZ ml 2,270 0 2,980 0 2,980 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

D Ujesjelles ml 2,270 0 1,515 0 1,515 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

E Ndriçim m2 11,835 0 18,890 0 18,890 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

F Trotuare m2 4,190 0 4,920 0 4,920 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

G Sinjalistike e plote m2 31,205 0 58,800 0 58,800 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi P 3 Kodi i Programit .....

ne 000/leke I II III IV

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Ardita Peraj Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

Voltana Ademi

14.09.2018

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

V = IV - II V = IV - IIIKosto per 

Njesi 

Sasia 

Faktike (ne 

Shpenzimet 

Faktike (ne 

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

V = IV - I

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Aljon Kockiqi Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

Voltana Ademi

Shpenzimet 

(sipas planit te 

Shpenzimet 

(sipas vitit 

Kosto per 

Njesi (sipas 

Sasia (sipas 

planit te vitit 

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

Kosto per 

Njesi 

Sasia (sipas 

planit te 

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

Shpenzimet 

(sipas vitit 

Kosto per 

Njesi (sipas 

Sasia (sipas 

planit te vitit 

Shpenzimet 

Faktike (ne 

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

V = IV - I V = IV - II V = IV - IIIKosto per 

Njesi 

Sasia 

Faktike (ne 

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Aljon Kockiqi Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

Voltana Ademi

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

Kosto per 

Njesi 

Sasia (sipas 

planit te 

Shpenzimet 

(sipas planit te 

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

paraardhes)

V = IV - II V = IV - III

Shpenzimet 

(sipas planit te 

rishikuar te vitit 

korent)

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te rishikuar 

Sasia 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Shpenzimet 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

te vitit korent)

V = IV - I
Shpenzimet 

(sipas vitit 

paraardhes)

Kosto per 

Njesi (sipas 

vitit 

paraardhes)

Sasia (sipas 

planit te vitit 

korent)

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

korent)

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te vitit 

Sasia (sipas 

planit te 

rishikuar te 

vitit korent)



A Mirembajtje rruge e trotuare ne qytet m2 1,387 3,697,000 2,665 1,589 3,697,000 2,327 1,589 3,697,000 2,327 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

B Mirembajtje rruge  ne rurale m2 5,360 13,575,590 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Sherbimet publike Kodi i Programit .....

ne 000/leke I II III IV

A Sherbimi i pastrimit qytet ton 29,343 97,535,590 3,324 21,188 60,739,024 2,867 21,188 60,739,024 2,867 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

B Sherbimi i pastrimit ne Njesite Administrative ton 10,118 23,603,013 2,333 9,262 18,675,356 2,016 9,262 18,675,356 2,016 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

C Depozitimi ne landfill ton 39,461 39,183,356 993 30,450 26,624,530 874 30,450 26,624,530 874

D Blerje kazana cope 259 8,950,000 34,556 #DIV/0! #DIV/0!

E Sherbimi i gjelberimit siperfaqe e gjelber m2 70,810 33,167,644 468 85,311 13,368,537 157 85,311 13,368,537 157

F Sherbim mirembajtje varreza m2 62,668 7,205,932 115 77,668 3,319,725 43 92,668 3,319,725 36

G Dekorimi i mjediseve publike cope 20 456,000 22,800

J Mirembajtje e rrugeve dhe sheshe, lulishte m2 1,248,000 66,825,433 54 1,267,000 46,608,832 37 1,267,000 46,608,832 37 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

I Investim per zgjerim te siperfaqeve te ndricuara, rruge e lulishte m2 25,800 17,340,944 672 32,400 7,312,752 226 32,400 7,312,752 226 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

Emri Emri

Firma Firma 11

Data Data

PROGRAMI 05

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Transporti Kodi i Programit .....

ne 000/leke I II III IV

A F.V  Kufizues shpejtësie ( bumpe gome ) nr 13 2,052,000 157,846 13 2,219,490 170,730 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

B Sinjalistike vertikale cope 50 720,000 14,400 60 392,000 6,533 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

C Sinjalistike horizontale ml 10,100 1,430,000 142 12,000 1,920,000 160 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

D Sinjalistike ujore cope #DIV/0! 200 900,000 4,500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

E Blerje paisje sinjalizuese për punime në rrugë cope 80 712,746 8,909

F Investim në përmirësimin e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale 4,000,000 3,140,000

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

PROGRAMI 06

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit

Programi Zhvillim ekonomik lokal Kodi i Programit P6

ne 000/leke I II III IV

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

paraardhes)

V = IV - II V = IV - III

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te rishikuar 

te vitit 

korent)

Sasia 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Shpenzimet 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

te vitit korent)

V = IV - I

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Alfred Luleta Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

Voltana Ademi

Shpenzimet 

(sipas planit te 

rishikuar te vitit 

korent)

Shpenzimet 

(sipas vitit 

paraardhes)

Kosto per 

Njesi (sipas 

vitit 

paraardhes)

Sasia (sipas 

planit te vitit 

korent)

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

korent)

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te vitit 

korent)

Sasia (sipas 

planit te 

rishikuar te 

vitit korent)

Kosto per 

Njesi 

Sasia 

Faktike (ne 

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

Shpenzimet 

(sipas vitit 

Kosto per 

Njesi (sipas 

Sasia (sipas 

planit te vitit 

Shpenzimet 

Faktike (ne 

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

V = IV - I V = IV - II V = IV - III

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Alfred Luleta Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

Voltana Ademi

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

Kosto per 

Njesi 

Sasia (sipas 

planit te 

Shpenzimet 

(sipas planit te 

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Alfred Luleta Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

Voltana Ademi

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

paraardhes)

Shpenzimet 

(sipas vitit 

paraardhes)

Kosto per 

Njesi (sipas 

vitit 

paraardhes)

Sasia (sipas 

planit te vitit 

korent)

Shpenzimet 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

te vitit korent)

V = IV - I V = IV - II V = IV - III

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te rishikuar 

te vitit 

korent)

Sasia 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

korent)

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te vitit 

korent)

Sasia (sipas 

planit te 

rishikuar te 

vitit korent)

Shpenzimet 

(sipas planit te 

rishikuar te vitit 

korent)



A
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE 

dhe Organizata të tjera ndërkombëtare.
numer projektesh #DIV/0! 14 1,474 105 14 1,474 105 #DIV/0! -105 -105

treguesi ne 

fjale perfshin 

2 aktivitete, 

vetem njeri 

eshte likujduar

B rehabililim I tregjeve nr tregjesh 1 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
ne proces 

pune

C ndertim I tregjeve nr tregjesh te levizshme 5 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
ne proces 

pune

D panaire te organizuara ne bashkine shkoder nr panairesh 4 650 163 12 700 58 12 700 58 -163 -58 -58

jane 

organizuar 

aktivitetet ne 8 

njesi dhe jane 

lik 5. Te tjeret 

do zhvillohen 

muajt ne 

vazhdim

E materjale informativete botuara per zhvillim ekonomik nr botimesh 2 360 180 2 630 315 2 630 315 -180 -315 -315

jane 

perfunduar 

botimet

F

numer inisiativash biznesi te mbeshtetura numer  1 1,594 1,594 1 824 824 1 824 824 -1,594 -824 -824 jane lik vetem 

6 muajt e pare

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Zhvillimi I turizmit..... Kodi i Programit 4760

ne 000/leke I II III IV

1
Krijimi i faqes web për turizmin e rajonit të Shkodrës, hostim, 

mirembajtje, perditesim dhe sherbime shtese per web sitin e turizmit.
3,000 161.04 0.054 3,500 80 0.023 3,500 80 0.023 4,000 0.000 0 0 0 ......

2
Konceptim dhe krijim i nje aplikacioni per smartphone qe sherben per 

informimin dhe orientimin e vizitoreve.
#DIV/0! 1,200 350 0.292 1,200 350 0.292 1,500 0.000 #DIV/0! 0 0 ......

3
Pergatitja dhe publikimi i guidës turistike të Bashkisë 

Shkodër.Perditesim dhe ribotim i guides turistike te Bashkise Shkoder
1,200 281.76 0.235 1,200 350 0.292 1,200 350 0.292 1,200 275 0.229 -0.005 -0.062 -0.062 ......

4
Publikimi i hartës turisitike së territorit të Bashkisë. Ribotim i hartave 

turistike te Bashkise Shkoder
1 0 0.000 1,550 350 0.226 1,550 350 0.226 1,550 0.000 0.000 -0.226 -0.226 ......

5 Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë 100 68 0.680 300 120 0.400 300 120 0.400 300 0 0.000 -0.680 -0.400 -0.400 ......

6
Prodhimi i materialeve promocionale te tilla si dosje, stilolapsa, canta, 

cakmake etj.
4 186 46.500 4 200 50.000 4 200 50.000 4 99 24.750 -21.750 -25.250 -25.250 ......

7 Pergatitja dhe publikimi I itinerareve turistike #DIV/0! 5 200 40.000 5 200 40.000 5 140 28.000 #DIV/0! -12.000 -12.000 ......

8
Blerje fotografish profesionale per publikimin e materialeve 

promocionale
30 20.83 0.694 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

9 Panairi i artizanatit ne diten nderkombetare te artizanatit. 40 284.00 7.100 45 350 7.778 45 350 7.778 50 250 4.990 -2.110 -2.788 -2.788 ......

10
Pjesëmarrje në panaire kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën 

turistike të Shkodrës
2 256 127.900 3 550 183.333 3 550 183.333 3 328 109.215 -18.685 -74.118 -74.118 ......

11

Konceptimi, dizenjimi dhe prodhimi i nje stende te levizshme per 

pjsemarrje ne aktivitete te ndryshme me qellim promovimin e 

destinacionit.

1 340 339.600 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

12 Festa e Liqenit 150 299 1.996 180 300 1.667 180 300 1.667 180 300 1.667 -0.329 0.000 0.000 ......

13 Dita e turizmit 50 170 3.392 80 250 3.125 80 250 3.125 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

14 Hapja e sezonit turistik Velipoje 200 400.00 2.000 230.00 400.00 1.739 230.00 400.00 1.739 250.00 400 1.600 -0.400 -0.139 -0.139 ......

15 Feste e Thethit 150 400 2.667 180 350 1.944 180 350 1.944 200 400 2.000 -0.667 0.056 0.056 ......

16 Dita e biçikletave 150 300 2.000 160 350 2.188 160 350 2.188 200 0.000 -2.000 -2.188 -2.188 ......

17 Triathlon 180 250 1.389 200 150 0.750 200 150 0.750 220 0.000 -1.389 -0.750 -0.750 ......

18 Lojra Popullore Fest 150 250 1.667 150 250 1.667 180 250 1.389 1.389 -0.278 -0.278 ......

19 Mbeshtetje per panairin e Ornitologjise 150 150 0.000 0.000 0.000 ......

20
Termoizolim dhe blerje paisjesh per mobilimin e Zyres se Informacionit 

Turistik
#DIV/0! 1 300 300.000 1 300 300.000 1 0.000 #DIV/0! -300.000 -300.000 ......

21
Lidhja e rrjetit elektrik ne zyrat e Informacionit Turistik ne Shkoder dhe 

Velipoje
2 89 44.565 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

22 Hartimi i planit te  sinjalistikes turistike te Bashkise Shkoder. #DIV/0! 1 350 350.000 1 350 350.000 1 0.000 #DIV/0! -350.000 -350.000 ......

23
Ngritja e bordit keshillimor te perhershem me perfaqesues te te gjithe 

aktoreve te interesuar ne zhvilimin e turizmit
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

24
Trajnime me gratë sipërmarrëse që operojnë në clustera të ndryshme të 

bizneseve turistike.
15 240 16.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Ridvan Sokoli Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

Voltana Ademi

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

V = IV - II V = IV - IIIKosto per 

Njesi 

Sasia 

Faktike (ne 

Shpenzimet 

Faktike (ne 

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

V = IV - IShpenzimet 

(sipas planit te 

Shpenzimet 

(sipas vitit 

Kosto per 

Njesi (sipas 

Sasia (sipas 

planit te vitit 

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

Kosto per 

Njesi 

Sasia (sipas 

planit te 



25
Trajnime të guidave turistike që ushtrojnë aktivitetin në territorin e 

Shkodrës.
#DIV/0! 15 200 13.333 15 200 13.333 15 0.000 #DIV/0! -13.333 -13.333 ......

26 Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Theth #DIV/0! 30 250 8.333 30 250 8.333 30 0.000 #DIV/0! -8.333 -8.333 ......

27 Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder 12 350 29.167 12 350 29.167 12 0.000 -29.167 -29.167

28 Mirembajtje e shtigjeve ekzistuese për ecje në Theth. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

29

Permiresimi i vizitueshmerise se ballkonit jugperendimor te kalase 

nepermjet pastrimit te vegjetacionit dhe ngritjes se nje strukture te 

levizshme (qe mund te cmontohet ne cdo moment) prej druri ose metalike

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

30
Permiresim i aksesit se shpelles se Gajtanit nepermjet pastrimit dhe 

venies ne kushte sigurie te shtegut qe te con ne kete shpelle.
#DIV/0! 1 400 400.000 1 400 400.000 1 0.000 #DIV/0! -400.000 -400.000 ......

31
Bashkefinancim I projektit "Rigjenerimi I zones se mbrojtur te Liqenit te 

Shkodres permes forcimit te qeverisjes lokale"
#DIV/0! 1 600 600.000 1 600 600.000 1 0.000 #DIV/0! -600.000 -600.000 ......

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

PROGRAMI 07

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Ujitja dhe kullimi Kodi i Programit 4240

2017

ne 000/leke 2017 2017 I II III IV

A1 Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P paga+sig.shoq 13 8,807 677.462 19 11,736 617.684 19 11,736 617.684 19 11,736 617.684 -60 0 0

A1/1 Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P shpenz. Operative liter 10,893 1,743 0.160 7,017 1,249 0.178 7 1,249 177.996 7 1,249 177.996 178 178 0

A2 Permiresimi dhe fuqizimi I parkut te mjeteve te D.Sh.B.P numer 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0

A3
Nxitja e krijimit te Shoqatave te perdoruesve te ujit ne çdo Nj.A dhe 

trainimi i tyre
numer 0 0 0.000 9 306 34.000 9 306 34.000 9 306 34.000 34 0 0

A4 -Studimi i skemave   te ujitjes dhe kullimit ne  5 Nj.A. numer 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0

A5 Pastrim kanalesh  kulluese dhe ujitese ne Nj.A. km 51 6,229 123.042 140 12,229 87.522 140 12,229 87.522 140 12,229 87.522 -36 0 0 ......

A6  Mirembajtje e skemes ujitese km 7 6,959 969.276 5 7,346 1,530.417 5 7,346 1,530.417 5 7,346 1,530.417 561 0 0

Rrit kostoja 

per arsye te 

veprave te artit

A7
Zbatimi i projekteve teknike prioritare per  sistemin e ujitjes ,kullimit dhe 

mbrojtjes nga erozioni
numer 6 4,505 750.833 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0

A1
Krijimi i kadastres bujqesore dhe arshives se saj dhe futja ne sistem e 

zonave te parilevuara
numer 1 0 0.000 1 902 902.000 1 902 902.000 1 902 902.000 902 0 0

A2 Database i dedikuar per te dhena te kadastres rurale. numer 1 0 0.000 1 0 0.000 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0

A3 Mbeshtetja e regjistrimit te pronave me shpenzimet e Bashkise numer 0 500 0.000 210 510 2.429 230 510 2.217 250 510 2.040 2 0 0

A1 Krijimi i informacionit bujqesor numer 1 0 0.000 1 0 0.000 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0

Promovim produktesh bujqesore dhe blegtorale nepermjet panaireve numer 1 258 258.000

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

PROGRAMI 08

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Mjedisi dhe mbrojtja e pyjeve dhe kullotave Kodi i Programit 4260

ne 000/leke I II III IV

A
 18 numri i  Masave te VSM per PPV  ne Deklaraten Mjedisore .Numri i 

VNM per projektet e aprovuara.
numer 1 0 0 5 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 ......

A1 Krijimi I hartes se zhurmave numer 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

A2 Evidentimi I subjekteve qe gjenerojne zhurme numer 8 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0

A3   Hartimi i Planit te Veprimit mbi zhurmat numer 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

A4
1 studim i pergatitur ne  kuader te energjise zero dhe 1  aktivitetet  per 

promovimin e tij.
numer 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ......

B
4 takime me publikun ne kuader te aktiviteteve ne mbrojtje te mjedisit 

dhe vleresimit mjedisor.
numer 4 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 ......

B1
 4 takimeve me arsimin parauniversitar per promovimin e zhvillimit te 

qendrueshem mjedisor.
numer 4 0 0 4 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 ......

C
Nr I  subjekteve ndotes dhe shrytëzuesve direkt të burimeve ujore në 

Bashkinë Shkodë
numer 86 0 0 86 0 0 86 0 0 86 0 0 0 0 0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Gentian Memaj Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

Voltana Ademi

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

Shpenzimet 

(sipas vitit 

Kosto per 

Njesi (sipas 

Sasia (sipas 

planit 2018)

Shpenzimet 

Faktike (ne 

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

V = IV - I V = IV - II V = IV - IIIKosto per 

Njesi 

Sasia 

Faktike (ne 

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Alban Sekja Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

Voltana Ademi

Shpenzimet 

(sipas planit 2018)

Kosto per 

Njesi 

Sasia (sipas 

planit te 

Shpenzimet 

(sipas planit te 

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

V = IV - II V = IV - IIIKosto per 

Njesi 

Sasia 

Faktike 

Shpenzimet 

Faktike (ne8 

Kosto per Njesi 

Faktike (ne8 

V = IV - IShpenzimet 

(sipas planit te 

Shpenzimet 

(sipas vitit 2017)

Kosto per 

Njesi (sipas 

Sasia (sipas 

planit te vitit 

Shpenzimet 

(sipas planit te  vitit 

Kosto per 

Njesi 

Sasia (sipas 

planit te 



C1
Harta e  subjekteve ndotes dhe shrytëzues direkt të burimeve ujore në 

Bashkinë Shkodër
numer 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ......

D1
 Administrate funksionale per realizimin e mbrojtjes se 43.800 ha pyje e 

kullota gjithesej.
numer 6 3,375 563 14 10,193 728 14 10,193 728 14 3,592 257 -306 -472 -472 ......

D2

Mbledhje e informacionit / pergatitje materialesh per realizimin e 

rishikimit/hatimit te Planit te menaxhimit per NJA  Postribe.   ( Gjithesej 

8500 ha )-20% e totalit

% 5 0 0 20 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0

D3
Përgatitje e materialeve për Regjistrimi dhe inventarizimi i pyjeve dhe 

kullotave -Pult 
numer 362 0 0 563 0 0 563 0 0 50 0 0 0 0 0

Inventarizimi 

do te kryhet 

nga MMT

D4
Projektim/Investim, Rehabilitimi nga demtimi I siperfaqeve pyjore . 

 Gurore me siperfaqe rreth 10ha ( tarabosh).
numer 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

D5  Projektim/Investim pyllezim i siperfaqeve pyjore.(550ha) numer 0 0 #DIV/0! 1 0 0 1 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

D6   Projektim/Investim Mbrojtje e tokes nga erozioni .( 3500m3)      m3 508 2,003 4 531 3,020 6 531 3,020 6 531 2,008 4 0 -2 -2

D7   Projektim/Investim pastrim /permiresim parcela pyjore. (1500 ha)                   ha 10 932 93 11 1,020 93 11 1,020 93 11 1,140 104 10 11 11

D8  Projektim/investim luftim i semundjeve ne pyje  (2060)      ha 4 379 108 5 510 113 5 510 113 5 414 92 -16 -21 -21 ......

D9 Investime per menaxhim te fondit kullosor (5300 ha). numer 1 750 750 2 1,020 510 2 1,020 510 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit" PROGRAMI 09

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Arsimi parashkollor dhe 9-vjecar Kodi i Programit 9120

ne 000/leke I II III IV

A Nr i shkollave qe perfitojne nga mirembajtja e zakonshme e shkollave
Nr Shkollash

15 4,087 272 11 6,789 617 11 6,789 617 11 1,789 163 -110 -455 -455 ......

B
Nr i shkollave qe perfitojne nga mirembajtja e rrjeteve 

elektrike,hidraulike Nr Shkollash
78 419 5 82 538 7 82 538 7 82 478 6 0 -1 -1 ......

C Nr i nxenesve qe perfitojne nga sherbimet per ngrohje. Nr I nxenesve 11,900 1,200 0 11,949 5,776 0 11,949 5,776 0 11,949 0 0 0 0 ......

D
Nr shkollave qe perfitojne nga sherbimet per mbarevajtjen  e procesit 

mesimor Nr I nxenesve
78 712 9 82 914 11 82 914 11 82 0 -9 -11 -11 ......

E Nr shkollave qe perfitojne nga sherbimet ,uje energji ,internet Nr I nxenesve 78 710 9 82 4,673 57 82 6,471 79 82 3,648 44 35 -13 -34

F Paisjet ,operacionale,tik,sigurise Nr paisjeve 20 1,129 56 41 4,805 117 41 4,805 117 41 3,537 86 30 -31 -31

G Ndertime\ Rikonsruksione m2 2,000 13,000 7 5,497 4,800 1 5,497 4,800 1 5,497 208 0 -6 -1 -1

H Nr nxenesve qe perfitojne nga aktivitetet e Q.K.F Nr I nxenesve 8,500 1,500 0 8,750 4,383 1 8,750 4,383 1 8,750 3,436 0 0 0 0

DH Nr makinave  qe perfitojne sherbim Nr makinash 1 150 150 1 215 215 1 215 215 1 338 338 188 123 123 ......

A Nr. kopshteve Nr. Kopshteve 57 0 57 27,400 481 57 27,400 481 57 9,478 166 166 -314 -314 ......

C Nr. i fëmijëve (vajza/djem që frekuentojnë kopshtet Nr. I femijeve/ vajza 2,118 17,667 8 2,118 27,400 13 2,118 27,400 13 2,118 9,478 4 -4 -8 -8

D Numri i stafit për fëmijë Nr. Stafit 172 113,068 657 172 122,994 715 172 122,994 715 172 81,033 471 -186 -244 -244

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Arsimi parauniversitar (mesem-pergjithshem) Kodi i Programit 9230

ne 000/leke I II III IV Luhatjet ne Koston per Njesi Komente

Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

paraardhes)

Shpenzimet 

(sipas vitit 

paraardhes)

Kosto per 

Njesi (sipas 

vitit 

paraardhes)

Sasia (sipas 

planit te vitit 

korent)

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

korent)

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te vitit 

korent)

Sasia (sipas 

planit te 

rishikuar te 

vitit korent)

Shpenzimet 

(sipas planit te 

rishikuar te vitit 

korent)

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te rishikuar 

te vitit 

korent)

Sasia 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Shpenzimet 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

te vitit korent)

V = IV - I V = IV - II V = IV - III

A Nr I shkollave qe perfitojne nga mirembajtja e zakonshme e shkollave
Nr shkollash

4 1,412 353 4 1,348 337 4 1,348 337 4 791 198 -155 -139 -139 ......

B
Nr I shkollave qe perfitojne nga mirembajtja e rrjeteve 

elektrike,hidraulike Nr shkollash
13 600 46 13 682 52 13 682 52 13 0 -46 -52 -52 ......

C Nr I nxenesve qe perfitojne nga sherbimet per ngrohje. Nr I nxenesve 3,800 15,466 4 3,872 15,614 4 3,872 15,614 4 3,872 1,040 0 -4 -4 -4 ......

D
Nr shkollave qe perfitojne nga sherbimet per mbarevajtjen  e procesit 

mesimor Nr I nxenesve
13 3,513 270 13 3,241 249 13 3,241 249 13 0 -270 -249 -249 ......

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Aida Shllaku Kryetari i 

BASHKISE 

SHKODER

VOLTANA ADEMI

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

Shpenzimet 

(sipas vitit 

Kosto per 

Njesi (sipas 

Sasia (sipas 

planit te vitit 

Shpenzimet 

Faktike (ne 

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

V = IV - I V = IV - II V = IV - IIIKosto per 

Njesi 

Sasia 

Faktike (ne 

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Terezina Hila Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

Voltana Ademi

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

Kosto per 

Njesi 

Sasia (sipas 

planit te 

Shpenzimet 

(sipas planit te 



E Nr shkollave qe perfitojne nga sherbimet ,uje energji ,internet Nr I nxenesve 13 13,500 1,038 13 14,040 1,080 13 15,838 1,218 13 11,750 904 -135 -176 -314

F Paisjet ,operacionale,tik,sigurise Nr paisje 15 1,000 67 15 0 15 0 15 0 -67 0 0

G Ndertime\ Rikonsruksione m2 1,200 8,360 7 2,356 13,174 6 2,356 13,174 6 2,356 322 0 -7 -5 -5

H Nr makiname qe perfiitojne sherbim nr makinash 1 194 194 1 0 0 1 0 0 1 0 0 -194 0 0

......

Emri

Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

s Vendore
Emri

Firma Firma

Data Data

PROGRAMI 10

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Perkujdesi Social Kodi i Programit 10430

ne 000/leke I II III IV

1
Numri I familjeve pa uje te pijshem dhe pa kanalizime te ujrave te zeza Numer familjesh 150 0 120 0 120 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

2 Numri I familjeve perfituese nga nderhyrjet ne infrastrukture Numer familjesh 150 120 0 120 0 0 0 0 ......

3 Nr. I jetimeve qe jetojne ne konviktet e  shkollave e mesme Nr. I jetimeve 30 0 30 0 30 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 Numri I përfituesve të shërbimeve integruese të ofruara Nr perfituesish 45 45 0 45 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5

Numri I apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate 

kryefamiljare pa asnjë përkrahje;   
Numer apartamentesh 26 0 0 26 2,005 77 26 1,655 64 26 216 8 8 -69 -55

6

Ekzistenca e Planit Lokal të Veprimit dhe objektivave strategjikë për 

fëmijët në situatë rruge
Plani lokal 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

7 Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur; Nr. Femijeve 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0

8  Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura; Numer familjesh 40 0 40 0 40 0 40 0 0 0 0

9
 Numri i personave te asistuar me pagese  paaftesie dhe invaliditeti; Nr. Personash 7,450 752,816 101.0 8,142 798,000 98 8,142 798,000 98 7,517 504,721 67 -34 -31 -31

10

Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra te asistuara me ndihme 

ekonomike 
Nr. Familjesh 3,640 177,986 48.9 4,341 212,000 49 4,341 212,000 49 1,750 73,278 42 -7 -7 -7

11 Nr i rasteve të referuara. Nr. Rastesh 72 0 60 0 0 60 0 0 38 0 0 0 0

12 Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit. Nr. Perfituesish 85 0 150 0 0 150 0 0 57 0 0 0 0

13 Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik i Punës (GTP Nr. Takimesh 4 0 6 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0

14 Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese. Nr. Aktivitetesh 9 37 4 7 50 7 7 50 7 7 50 7.1 3.0 0 0

15 Nr i pjesmarrësve në aktivitete. Nr. Pjesemarresish 270 0 350 0 350 0 350 0.0 0.0 0 0

16
Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore  në Bashki. Nr. Studentesh 11 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0.0 0.0 0 0

17 Nr i qenve në rrugë qe perfitojne sherbime dhe trajtohen.          Nr I qejnve 138 580 4.202898551 170 684 4.023529412 170 684 4.023529412 85 342 4.0 -0.2 0 0

18 Ekzistenca dhe funksionimi i një strehëze për qent e rrugës. Streheza #DIV/0! 1 800 800 1 800 800 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

19

Karta për barazi gjinore pjese e dokumenteve strategjike që zbatohet në 

Bashkine e Shkodres. Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem të dhënasht 

statistikore me bazë gjinore.

Karta 1 200 200 1 200 200 1 143 143 1 143 143 -57 -57 0

20  Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative. Nr. takimesh 13 0 13 0 13 0 12 0 0 0 0

21  Nr I organizatave pjesmarrese. Nr. Organizatash 25 0 20 0 20 0 18 0 0 0 0

22 Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. aktivitetesh 77 349 5 112 400 4 112 335 3 75 184 2 -2 -1 -1

23

 Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 

alternative;
Nr. Perfituesve 1,254 0 0 1,840 0 1,840 0 1,330 0 0 0 0

24
 Nr. partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, Nr. Partneriteteve 10 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0

Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. aktivitetesh 1 49 49 2 0 2 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 

alternative;
Nr. Femijesh 120 0 160 0 160 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Nr. partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, Nr. Partneriteteve 10 0 10 0 10 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. aktivitetesh 4 0 5 0 5 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 

alternative;
Nr. Te moshuarish 40 0 80 0 80 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Nr. partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, Nr. Partneriteteve 3 0 3 0 3 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. aktivitetesh 2 87 43.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 

alternative;
Nr. Femijesh 70 0 150 0 150 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Nr. partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, Nr. Partneriteteve 5 0 5 0 5 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. aktivitetesh 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

 Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 

alternative;
Nr. Femijesh 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0

 Nr. partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, Nr. Partneriteteve 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0 0

Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. aktivitetesh 4 123 30.75 7 150 21.42857143 7 150 21.42857143 7 98 14.01428571 -16.7357143 -7.41428571 -7.41428571

 Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 

alternative;
Nr. Pjesmarresve 100 0 250 0 250 0 250 0 0 0 0

 Nr. partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, Nr. Partneriteteve 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0

Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. aktivitetesh 3 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0

 Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 

alternative;
Nr. Femijesh 26 0 150 0 150 0 120 0 0 0 0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit
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 Nr. partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, Nr. Partneriteteve 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0

Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. aktivitetesh 20 0 22 0 22 0 12 0 0 0 0

 Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 

alternative;
Nr. Familjeve 148 0 180 0 180 0 140 0 0 0 0

 Nr. partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, Nr. Partneriteteve 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0

8 Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. aktivitetesh 4 90 22.5 5 100 20 5 100 20 5 86 17.2 -5.3 -2.8 -2.8

 Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 

alternative;
Nr. Familjeve 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0

 Nr. partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, Nr. Partneriteteve 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0 0

9 Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. aktivitetesh 3 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0

 Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre 

alternative;
Nr. femijeve 300 0 320 0 320 0 320 0 0 0 0

 Nr. partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, Nr. Partneriteteve 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0

10 Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. aktivitetesh 35 0 60 0 60 0 40 0 0 0 0

 Nr. i  përfituesve të shërbimeve Nr. perfituesish 250 0 350 0 350 0 300 0 0 0 0

25
Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit; Nr. I perfituesve 48 384 8 50 400 8 50 400 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

26

Nr. I femijeve dhe familjeve qe marrin sherbim ne qendrën e specializuar 

për diagnostimin e hershem ë fëmijëve me autizem. 
Nr. I perfituesve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

27

Plani I Zhvilllimit lokal per komunitetin rom dhe egjiptian i miratuar dhe 

pjese e dokumenteve strategjike te Bashkise se Shkodres
Plani I miratuar #DIV/0! 1 0 1 0 1 0 #DIV/0! 0 0

28 Nr. I Temave të zhvilluara. Nr. I temave 13 0 16 0 16 0 6 0 0 0 0

29 Nr. i  aktiviteteve informuese dhe promovuese pёr shёndetin. Nr. I aktiviteteve 54 0 50 0 50 0 41 0 0 0 0

30 Nr. i pjesёmarrёsve nё takime e aktivitete. Nr. I pjesmarresve 150 0 900 0 900 0 751 0 0 0 0

31
Nr. i qendrave shendestesore funksionale. 

Nr. I qendrave 

funksionale
14 0 14 0 14 0 14 0 0 0 0

32

Nr. i qendrave shёndetёsore tё ndёrtuara( tё reja) dhe tё 

rikonstrukturuara;

Nr I qendrave te 

rikonstruktuara
3 0 6 0 6 0 3 0 0 0 0

33
 Nr. i personave qё marrin shёrbim nё kёto qendra shёndetёsore Nr. I perfituesve 173,029 0 173,029 0 173,029 0 173,029 0 0 0 0

34 Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale; Nr. I qendrave 10 0 11 11,530 1048 11 11530 1048 11 5045 459 459 -590 -590

35 Numri I perfituesve te sherbimeve ne qendrat. Nr. I perfituesve 4,814 0 5,000 0 5,000 0 3,500 0 0 0 0

36 Nr. i Sherbimeve Alternative te ofruara. Nr. sherbimesh 5 80 16 5 100 20 5 100 20 5 0 -16 -20 -20

37  Numri I femijeve dhe familjeve perfituese. Nr. familjeve 10 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0

38 Nr. i jetimeve perfitues te sherbimeve qe ofrohen. Nr. Jetimeve #DIV/0! 125 0 125 0 125 0 #DIV/0! 0 0

39 Numri i personelit te trajnuar të institucioneve perfitues. Nr. Personelit #DIV/0! 130 0 130 0 130 0 #DIV/0! 0 0

40 Ndertim kend lojrash Nr. Kendeve #DIV/0! #DIV/0! 1 1,668 1668 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

41

Përfundimi i punimeve rikonstruktuese, mobilimi dhe pajisja e qendrës 

për vënien në funksion të plotë.
punime 1 6,695 6695 1 24,675 24675 1 24,675 24675 1 23,239 23239 16544 -1436 -1436

42 Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qëndrës Rinore. Nr. I te rinjve #DIV/0! 250 0 250 0 200 0 #DIV/0! 0 0

43 Nr. i shërbimeve të ofruara në qëndër për të rinjtë. Nr. I sherbimeve #DIV/0! 6 0 2 0 2 0 #DIV/0! 0 0

44

Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e 

ofruara për PAN-të në shtëpi-familje;
Nr I shtepive 7 17,373 2482 7 17,375 2482 7 19,371 2767 7 10,085                  1,441            (1,041)            (1,041)            (1,327)

45

Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me 

AN.;
Nr. rastesh 2 0 5 0 5 0 3 0 0 0 0

46 Nr. i klientëve të mbështetur me shërbime; Nr. Klientesh 58 0 61 0 61 0 61 0 0 0 0 ......

47

Nr. i  fëmijëve në nevojë që  marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin 

artistiko-kulturor.
Nr. femijesh 30 266 \ 30 266 9 30 266 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

48

Nr. i  fëmijëve në nevojë që  marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin 

artistiko-kulturor.
Nr. Femijesh 25 342 13.68 25 355 14.2 25 355 14.2 25 197 7.86 -5.82 -6.34 -6.34

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Planifikimi Urban dhe Strehimi Kodi i Programit 6180

ne 000/leke I II III IV

49

Nr. I banorëve përfitues;

Nr. Banoreve #DIV/0! #DIV/0! 3,000 7,933 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

50 Nr. I familjeve përfituese; Nr. Familjeve #DIV/0! #DIV/0! 673 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

51

Ekzistenca e studimeve, raporteve te vlerësimit të situatës  së strehimit të 

komunitetit Rom&Egjyptian.
Nr. Raporteve 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

52   Nr. I aplikimevepranë Bashkisë për strehim social Nr. Aplikimeve 1,961 0 1,983 600 0 1,983 600 0 600 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

53

Nr I aplikimevepranë qeverisë dhe donatorëvepër programet sociale të 

strehimit në vit, 
Nr.Aplikimeve 3 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0

Emri Emri

Firma Firma

Data Data
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ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"



Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Sherbimet e kujdesit Social Kodi i Programit 10140

ne 000/leke I II III IV

54 Nr. cerdheve Nr. Çerdheve 3 8851 2,950 3 9025 3,008 4 9140 2,285 4 5438 1,360 -1,591 -1,649 -926 ......

55 Nr foshnjeve qe frekuentojne cerdhet Nr. Fëmijëve 148 0 158 0 178 0 178 0 0 0 0 ......

56 Nr. i fëmijëve (vajza/djem që frekuentojnë çerdhet Nr. I femijeve vajza 70 0 0 75 0 0 90 0 0 90 0 0 0 0 0

57 Numri i stafit për fëmijë Nr. Stafit 58 23545 406 58 26186 451 63 27215 432 63 17284 274 -132 -177 -158

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Shërbimet kulturore Kodi i Programit 82

ne 000/leke I II III IV

A Nr. aktiviteteve Nr. Aktiviteteve 10 0 14 0 14 0 8 0 0 0 0 ......

B Nr.perfituesave nga keto aktivitete. Nr. Qytetareve 10,500 4,260 0 10,500 6,360 1 10,500 6,360 1 5,500 2,060 0 0 0 0 ......

A Nr i titujve te ri te librave Nr Tituj libra Rinj 380 989 3 400 1,000 3 400 1,000 3 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

B Botime re reja te revistes Gegnia Nr.Botimesh 2 216 108 3 378 126 3 378 126 1 110 110 2 -16 -16 ......

C Aktivitetete te zhvilluara nga Dega ekonomike e Kultures Nr aktivitetesh 21 5,737 273 14 1,315 94 14 1,315 94 4 275 69 -204 -25 -25 ......

B Ndertesa te mirembajtura Nr punimesh 2 316 158 3 750 250 3 750 250 1 117 117 -41 -133 -133 ......

C Vizitore ne muzeume  dhe shtepite muze Bileta te shitura 16,093 120 0 21,000 150 0 21,000 150 0 12,420 126 0 0 0 0 ......

C Pjesmarrja e i vizitoreve ne ekspozite Nr i vizitoreve 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,800 0 0 0 0 ......

A Numri i lexuesve te rregullt ne Bibleoteke Nr.Kartela 6,200 0 6,200 0 6,200 0 5,108 0 0 0 0 0 ......

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

PROGRAMI 12

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Programi Sporti dhe Sherbimet Rekreacionale Kodi i Programit 8140

ne 000/leke I II III IV

A Nr.i sportisteve Nr.i sportisteve 200 0 260 0 260 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

B Nr i ekipeve Nr i ekipeve 20 23,871 1,194 21 24,045 1,145 21 24,045 1,145 21 12,608 600 -593 -545 -545 ......

A Nr. aktiviteteve Nr. aktiviteteve 11 2,386 217 15 2,820 188 5 1,862 372 5 1,862 372 155 184 0 ......

B Nr i pjesemarresve ne aktivitete Nr. Pjesemarresve 3,470 2,386 1 10,050 6,820 1 10,050 6,820 4,050 2,820 1 0 0 1 ......

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit Bashkia Shkoder Kodi i Grupit .....

Luhatjet ne Koston per Njesi

Sasia (sipas 

planit te vitit 

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

Kosto per 

Njesi 

Sasia (sipas 

planit te 

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te rishikuar 

te vitit 

korent)

Sasia 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Shpenzimet 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

te vitit korent)

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

V = IV - I

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

paraardhes)

Shpenzimet 

(sipas vitit 

paraardhes)

Kosto per 

Njesi (sipas 

vitit 

paraardhes)

Sasia (sipas 

planit te vitit 

korent)

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

korent)

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te vitit 

korent)

V = IV - I V = IV - II V = IV - III

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Terezina Hila

Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

s Vendore

Voltana Ademi

Sasia (sipas 

planit te 

rishikuar te 

vitit korent)

Shpenzimet 

(sipas planit te 

rishikuar te vitit 

korent)

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

Shpenzimet 

(sipas vitit 

Kosto per 

Njesi (sipas 

V = IV - II V = IV - IIIKosto per 

Njesi 

Sasia 

Faktike (ne 

Shpenzimet 

Faktike (ne 

Luhatjet ne Koston per Njesi Komente

Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese V = IV - I V = IV - II V = IV - IIIKosto per 

Njesi 

Sasia 

Faktike (ne 

Shpenzimet 

Faktike (ne 

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Filip Vila Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

s Vendore

Voltana Ademi

Sasia (sipas 

planit te 

Shpenzimet 

(sipas planit te 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

Shpenzimet 

(sipas vitit 

Kosto per 

Njesi (sipas 

Sasia (sipas 

planit te vitit 

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

Kosto per 

Njesi 

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Terezina Hila 

Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

s Vendore

Voltana Ademi

Shpenzimet 

(sipas planit te 



Programi Emergjencat Civile Kodi i Programit 10910

ne 000/leke I II III IV

A
 Shpërblim për familjet e dëmtuara nga fatkeqesitë natyrore etj 

familje 49 3,600,000 73,469 13 680,000 52,308 13 680,000 52,308 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ......

B  Shpenzime operative total 000/lek 13,000 9,900 1 9,301 6,950 1 9,301 6,950 1 9,301 7,800 1 0 0 0

C  Shpenzime transporti 000/lek 2,204 1,705 1 3,033 2,207 1 3,033 2,207 1 3,033 3,033 1 0 0 0 ......

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

Luhatjet ne Koston per Njesi

Komente
Kodi Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit Njësia matese 

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

Shpenzimet 

(sipas vitit 

Kosto per 

Njesi (sipas 

Shpenzimet 

Faktike (ne 

Kosto per Njesi 

Faktike (ne fund 

V = IV - I V = IV - II V = IV - IIISasia (sipas 

planit te vitit 

Shpenzimet 

(sipas planit te vitit 

Kosto per 

Njesi 

Sasia (sipas 

planit te 

Shpenzimet 

(sipas planit te 

Kosto per 

Njesi 

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Alfred Luleta
Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisje

s Vendore

Voltana Ademi

Sasia 

Faktike (ne 



Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit PROGRAMI 01

Periudha e 

Raportimit: janar-

Kodi i Programit 1110 Emertimi i programit:
Planifikim, Menaxhim, 

Administrim
Komente

Qellimi 1

 Strukture menaxhuese cilësore,  duke krijuar mundësine dhe lehtesinë për perthithjen e  burimeve 

njerëzore profesionale dhe  në funksion të zbatimit te qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së 

Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, 

komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e 

politikave publike, proçedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve. 

III. Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të 

programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, 

biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën 

.....

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1  Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive. 1

Vazhdimësia e menaxhimit efektiv 

e administratës së Bashkisë së 

Shkodrës në funksion të 

përmbushjes së misionit, 

qëllimeve dhe objektivave dhe 

përgjegjësive të Bashkisë së 

Shkodrës për ofrimin e 

                   198,247                   205,144                205,144                    135,093 66% ne vazhdimesi

2

 Rekrutimi i burimeve njerëzore 

në funksion të përmbushjes  së 

misionit, qëllimeve dhe 

objektivave të Bashkisë së 

Shkodrës për orfrimin e 

shërbimeve ndaj 

                          150                          150                       300 0% .....

3
 Trajnimi i burimeve njerëzore të 

Bashkisë së Shkodrës
                          200                          200                       200 0%

4

  Aktivitet social -kulturor per 

stafin administrativ te Bashkise 

Shkoder                              -                            668                       668                              -   0% .....

Objektivi 2 Sigurimi i Shërbimeve mbështetëse për mirëfunsionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës 5

Mbështetja dhe ofrimi i 

shërbimeve bazë për funksionimin 

administratës së Bashkisë së 

Shkodrës

                       6,375                       6,810                    6,810                        4,150 61% .....

6

 Shërbim me kancelari dhe 

shtypshkrime për Administratën e 

Bashkisë së Shkodrës

                       9,801                       9,500                    9,500                        6,812 72% .....

7
Shërbim higjeno-sanitar për 

Administratën e Bashkisë së 

Shkodrës

                            97                          300                       300                           223 74% .....

8

 Shërbime mbështetëse bazë të 

mirëmbajtjes (materiale 

hidraulike, elektrike etj)

                          962                       1,000                    1,000                           813 81% .....

9

 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit 

të transportit për funksionimin e 

administratës së Bashkisë së 

Shkodrës 

                       4,290                       4,610                    4,610                        3,243 70% .....

10

 Organzimi i pritjeve të   

perfaqesuesve te institucioneve 

vendase dhe te huaja .
                       1,197                       1,400                    1,400                           580 41% .....

11

Udhëtime e dieta për 

administratën vendore në funksion 

të kryerjes së shërbimeve në punë
293                         300                        1,000                  417                         42% .....

12

 Blerje pajisje zyre për 

administratën e Bashkisë së 

Shkodrës

658                         800                        800                     0% .....

13

Sigurimi i ndërtesave  

administrative të Bashkisë së 

Shkodrës. 

796                         800                        800                     0% .....



14

 Shërbim i mirëmbajtes për 

godinat administrative të Bashkisë 

së Shkodrës

1,242                      700                        700                     518                         74% .....

15

 Rikonstruksion i rrjetit elektrik të 

godinës në qendër të  Bashkisë së 

Shkodrës
6,624                      -                         -                     #DIV/0! .....

16
 Pajisje me  Uniforma për Policinë 

Bashkiake
474                         500                        500                     408                         82% .....

17

  Shërbimi për regjistrimin e 

pronave  në pronësi të Bashkisë 

Shkodër

203                         2,500                     2,500                  263                         11% .....

18
Shërbim Interneti për Institucionin 

e Bashkisë së Shkodrës
1,738                      2,100                     2,100                  272                         13% .....

19

 Zgjerimi i plotë dhe mirëmbajtje 

3-vjeçare e Sistemit të Integruar të 

Zyrës me Një Ndalesë (SiZ1N -

Smart Processes Enterprise)

1,280                      710                        710                     0% .....

20
 Mirëmbajtje 3-vjeçare Pajisje 

Informatike
258                         306                        306                     270                         88% .....

21

 Blerje pajisje të Teknologjisë së 

Informacionit dhe Komunikimit 

(TIK)

6,355                      5,000                     5,000                  0% .....

22

Mirëmbajtje 3-vjeçare e faqes 

zyrtare web 

www.bashkiashkoder.gov.al dhe 

294                         300                        300                     0% .....

23
 Blerje automjete në funksion të 

administratës
1,600                      4,000                     4,000                  3,906                      98% .....

24  Blerje vegla pune 162                         -                         -                     #DIV/0! .....

25

Ndërtimi i rrjetit të brendshëm të 

komunikimit elektronik (intranet) 

në 3 Njësi Administrative dhe 5 

Lagje

2,034                      -                         -                     #DIV/0! .....

26

 Implementimi i dokumentacionit 

të integruar i qendërzuar për të 

gjithë Bashkinë Shkodër në 

platformën Microsoft 365, Azure 

Active Directory dhe Mail Server 

bazuar në Cloud.

1,000                      -                         -                     #DIV/0! .....

27

Shërbimet e deleguara të QKR 

dhe Gjendja Civile (paga, 

sigurime dhe shpenzime operative)
32,516                    16,253                   16,253                10,953                    67% ne vazhdimesi

28

 Mirembajtje e jashtezakonshme e 

banjove te Bashkise Shkoder 2,334                      -                         -                     #DIV/0! .....

29
  Riparim çatia e godinës së  

bashkisë 
-                          3,942                     3,942                  0% .....

30

  Informimi I qytetareve permes 

mediave vizive per perfitimin e 

sherbimeve nga Bashkia Shkoder 

76                          76                       0% .....

31

  Mirembajtje 3-vjeçare e Sistemit 

të Integruar të Tarifave dhe 

Taksave Vendore (SiTTV) 

550                        550                     0% .....

32

  Upgrade-im i platformës 

Transparenca e Buxhetit në 

Mobile App dhe mirëmbajtje 

980                        980                     0% .....

33
 Rikonstruksion kati perdhe, ish 

Hotel Sporti Shkoder   
5,744                     5,744                  0% .....



34

  Sistemi i Vëzhgimit i 15 Njësive 

Administrative me Bashkinë 

Qendër 

3,000                     3,000                  0% .....

35
 Sistem Regjistrimi Video Full HD 

për Sallën e Këshillit të Bashkisë 
800                        800                     0% .....

36

  Upgrade-im dhe mirëmbajtje për 

ofrimin e shërbimeve 

administrative përmes SiZ1N dhe 

taksave e tarifave vendore SiTTV 

permes faqes zyrtare webtë 

Bashkisë Shkodër dhe portalit e-

Albania 

5,000                     5,000                  0% .....

37

  Upgrade-im i funksionaliteteve 

dhe mirëmbajtje e Sistemit të 

Informacionit të Shërbimeve 

Sociale 

1,500                     1,500                  0% .....

38

  Ndërtimi i Bazës së të Dhënave 

të Monitorimit të Shërbimit të 

Pastrimit 

675                        675                     0% .....

Objektivi 3  Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre. 39

 Mbështetje për funksionimin e 

organeve të zgjedhura vendore 

(Këshilli i Bashkisë dhe 

Kryepleqtë)

14,991                    16,653                   16,653                9,426                      57% Ne vazhdimesi

40
  Anëtarësimi në Shoqatën e 

Bashkive të Shqipërisë 
500                        500                     500                         100% .....

41

  Kuota e anëtarësisë për 

financimin e buxhetit të qarkut 10,000                   10,000                10,000                    100% .....

PROGRAMI 02 &03

Periudha e 

Raportimit: Janar - 

Kodi i Programit P2 Emertimi i programit: Planifikimi Urban Komente

Qellimi 1 Planifikimin, administrimin dhe kontrollin e territorit sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. .....

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1
Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit te tij.
A

Projektim rikonstruksion rrugë 

urbane
8 3 3 3 100% .....

Objektivi 1.2 
Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe 

identitetit të qytetarit
B

Projektim rikualifikim urban, 

blloqe banimi dhe sheshe
3 1 1 0% .....

Objektivi 1.3
Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë 

Shkodër 
C

Projektim rikonstruksion rruge 

rurale
6 4 4 2 50% .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e 

Raportimit: Janar - 

Kodi i Programit P3 Emertimi i programit: Infrastruktura Rrugore Komente

Qellimi 1
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike 

vendore.
.....



**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1 Mirembajtja e rrugeve dhe shesheve urbane A .....

Objektivi 1.2 Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane B .............. 8 13 13 .....

Objektivi 1.3
Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me 

rrjetin rrugor urban dhe kombetar.
C .............. 12 14 .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e 

Raportimit: Janar - 

Kodi i Programit ...... Emertimi i programit: Infrastruktura rrugore Komente

Qellimi 1 ........ .....
**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1 Mirembajtja e rrugeve dhe shesheve urbane A
Mirembajtje rruge e trotuare ne 

qytet
3,697,000 3,697,000 3,697,000 .....

Objektivi 1.1
Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me 

rrjetin rrugor urban dhe kombetar.
B Mirembajtje rruge  ne rurale 13,575,590 #DIV/0! .....

PROGRAMI 04

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e 

Raportimit: janar-

Kodi i Programit ...... Emertimi i programit: Sherbimet Publike Komente

Qellimi 1 ........ .....
**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1

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.

A Sherbimi i pastrimit qytet 97,535,590 60,739,024 60,739,024 .....

Objektivi 1.1

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.

B
Sherbimi i pastrimit ne Njesite 

Administrative
23,603,013 18,675,356 18,675,356 0% .....

Objektivi 1.1

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.

C Depozitimi ne landfill 39,183,356 26,624,530 26,624,530 0% .....



Objektivi 1.1

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.

D Blerje kazana 8,950,000 #DIV/0! .....

Objektivi 1.2 
Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të 

gjelberta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.

E

Sherbimi i gjelberimit siperfaqe e 

gjelber
33,167,644 13,368,537 13,368,537 .....

Objektivi 1.3
Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së 

Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e  këtij shërbimi .
F Sherbim mirembajtje varreza 7,205,932 3,319,725 3,319,725 .....

Objektivi 1.4 Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë G Dekorimi i mjediseve publike 456,000

Objektivi 1.5 Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit J
Mirembajtje e rrugeve dhe sheshe, 

lulishte
66,825,433 46,608,832 46,608,832

Objektivi 1.5 Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit I

Investim per zgjerim te 

siperfaqeve te ndricuara, rruge e 

lulishte

17,340,944 7,312,752 7,312,752

PROGRAMI 05

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e 

Raportimit: janar-

Kodi i Programit ...... Emertimi i programit:
Transporti publik dhe 

levizshmeria (mobiliteti)
Komente

Qellimi 1 ........ .....
**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1 Permiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe  cilësi jetese më të mirë A
F.V  Kufizues shpejtësie ( bumpe 

gome )
2,052,000 2,219,490 2,219,490 .....

Objektivi 1.1 Permiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe  cilësi jetese më të mirë B Sinjalistike vertikale 720,000 392,000 392,000 0% .....

Objektivi 1.1 Permiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe  cilësi jetese më të mirë C Sinjalistike horizontale 1,430,000 1,920,000 1,920,000 0% .....

Objektivi 1.1 Permiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe  cilësi jetese më të mirë D Sinjalistike ujore 900,000 900,000 0% .....

Objektivi 1.1 Permiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe  cilësi jetese më të mirë E
Blerje paisje sinjalizuese për 

punime në rrugë
712,746 712,746 .....



Objektivi 1.1 Permiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe  cilësi jetese më të mirë F

Investim në përmirësimin e 

sinjalistikës rrugore horizontale 

dhe vertikale

4,000,000 3,140,000 .....

PROGRAMI 06

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e 

Raportimit: janar-

Kodi i Programit ...... Emertimi i programit:
ZHVILLIMI EKONOMIK 

LOKAL
Komente

Qellimi 1

Synojmë që zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti të mobilizojë dhe të përfshijë komunitetet 

dhe organizatat lokale për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të Strategjisë Europë 2020 për .....
**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1

Mbështetja për përmiresimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të 

dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e 

strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.

A

Numri i projekteve të aplikuara 

sipas programeve të financuara 

nga BE dhe Organizata të tjera 

ndërkombëtare

0 14 14 0% .....

Objektivi 1.1 Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e  Shkodrës. B+C

• Rehabilitim i tregjeve.

• Ndërtim i tregjeve.

• Numër i vendeve të shitjes në 

dispozicion të tregtarëve.

6 6 6 0% .....

Objektivi 1.1
 Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, 

kombëtar dhe ndërkombëtar.
D

Numri i panaireve të organizuara 

në Bashkinë Shkodër.
4 12 12 0% .....

Objektivi 1.1
Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale per nxitjen e investimeve 

vendase dhe të huaja.
E

Numri i materialeve informative të 

publikuara/botuara për zhvillimin 

ekonomik. 

2 2 2 0% .....

Objektivi 1.1
Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor,nëpërmjet incentivave financiare, për 

zhvillimin dhe fuqizimin e tyre. 
F

Numri i inisiativave të 

mbeshtetura.
1 2 2 0% .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e 

Raportimit: janar-

Kodi i Programit 4760 Emertimi i programit: ....... Komente

Qellimi 1

Industria e turizmit, burim kryesor i rritjes ekonomike

(Nëpërmjet promovimit aktiv të politikave, turizmi do të kthehet në një mjet për integrimin e 

territoreve më pak të zhvilluara dhe për përmirësimin e ruajtjen e zonave të trashëgimisë)
Zhvillimi Turizmit .....

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit



Promovim i 

territorit të 

Bashkisë nëpërmjet 

Krijimi i faqes web për turizmin e rajonit të Shkodrës, hostim, mirembajtje, perditesim dhe 

sherbime shtese per web sitin e turizmit.
1

Një Web site i dedikuar për 

turizmin, i përditësuar.  Një 

aplikacion për smartphone me 

4335 1650 1650 514 31% .....

Konceptim dhe krijim i nje aplikacioni per smartphone qe sherben per informimin dhe orientimin e 

vizitoreve.
2 .....

Pergatitja dhe publikimi i guidës turistike të Bashkisë Shkodër.Perditesim dhe ribotim i guides 

turistike te Bashkise Shkoder
3 .....

Publikimi i hartës turisitike së territorit të Bashkisë. Ribotim i hartave turistike te Bashkise 

Shkoder
4 .....

Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë 5 .....

Prodhimi i materialeve promocionale te tilla si dosje, stilolapsa, canta, cakmake etj. 6 .....

Pergatitja dhe publikimi I itinerareve turistike 7 .....

Blerje fotografish profesionale per publikimin e materialeve promocionale 8 .....
Organizim dhe 

pjesëmarrje në 

panaire lokale, 

kombëtare dhe 

ndërkombetare

Panairi i artizanatit ne diten nderkombetare te artizanatit. 9

Organizimi i panairit të 

Artizanatit në Ditën 

ndërkombëtare të Artizanatit.

284 350 350 250 71% .....

Pjesëmarrje në panaire kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës 10
Pjesëmarrje në dy  panaire  

ndërkombëtare...............
595.4 550 550 328 60% .....

Konceptimi, dizenjimi dhe prodhimi i nje stende te levizshme per pjsemarrje ne aktivitete te 

ndryshme me qellim promovimin e destinacionit.
11 .....

Organizimi 

iaktiviteteve për 
Festa e Liqenit 12

Organizimi i tetë aktiviteteve 

kulturore për promovimin e 
880 2200 2200 1350 61% .....

Dita e turizmit 13 .....

Hapja e sezonit turistik Velipoje 14 .....

Feste e Thethit 15 .....

Dita e biçikletave 16 .....

Triathlon 17 .....

Lojra Popullore Fest 18 .....

Mbeshtetje per panairin e Ornitologjise 19 .....
Forcimi 

institucional 
Termoizolim dhe blerje paisjesh per mobilimin e Zyres se Informacionit Turistik 20

Ofrimi I sherbimit te informacionit 

per vizitorin
89 300 300 0% .....

Lidhja e rrjetit elektrik ne zyrat e Informacionit Turistik ne Shkoder dhe Velipoje 21 .....

Hartim i planeve 

dhe studimeve të 
Hartimi i planit te  sinjalistikes turistike te Bashkise Shkoder. 22

Hartim i planeve dhe studimeve të 

zhvillimit të turizmit nga 
350 350 0% .....

Ngritja e bordit keshillimor te perhershem me perfaqesues te te gjithe aktoreve te interesuar ne 

zhvilimin e turizmit
23 .....

Ngritje e 

kapaciteteve të 

bizneseve që 

Trajnime me gratë sipërmarrëse që operojnë në clustera të ndryshme të bizneseve turistike. 24

Ngritje e kapaciteteve të 

bizneseve që operojnë në fushën e 

turizmit me qëllim rritjen e 

240 200 200 0% .....

Trajnime të guidave turistike që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Shkodrës. 25 .....
Permiresimi i 

infrastrukturës 
Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Theth 26

Mirëmbajtje e 2 shtigjeve  dhe e 

sinjalistikës përkatëse në Theth. 
1600 1600 0% .....

Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder 27 .....

Mirembajtje e shtigjeve ekzistuese për ecje në Theth. 28 .....

Permiresimi i vizitueshmerise se ballkonit jugperendimor te kalase nepermjet pastrimit te 

vegjetacionit dhe ngritjes se nje strukture te levizshme (qe mund te cmontohet ne cdo moment) prej 

druri ose metalike

29 .....

Permiresim i aksesit se shpelles se Gajtanit nepermjet pastrimit dhe venies ne kushte sigurie te 

shtegut qe te con ne kete shpelle.
30 .....

Bashkefinancim I projektit "Rigjenerimi I zones se mbrojtur te Liqenit te Shkodres permes forcimit 

te qeverisjes lokale"
31 .....

PROGRAMI 07

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e 

Raportimit:  8 

Kodi i Programit 4240 Emertimi i programit: Komente

Qellimi 1 ........ Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

Mbështetja për përmirësimin e 

cilësisë së jetës dh enxitjen e 

shumëllojshmërisë së 

.....

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1  Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit 



A1-A4

Fuqizimi i strukturave 

menaxhuese ne funksion te ujitjes 

dhe kullimit te tokave bujqesore

6 9 9 9 100%

A5-A7

.....Nr. km kanale ujitës të 

mirëmbajtur dhe të 

përmirësuar;Nr. km kanale kullues 

të mirëmbajtur dhe të përmirësuar; 

Nr. Ha tokë në total në situatë të 

përmirësuar përsa i përket ujitjes; 

( NJA Guri I Zi)                                     

Nr. Km,480 Ha tokë në total në 

situatë të përmirësuar përsa i 

përket kullimit (nr. HA tokë për 

çdo NJA)     ; Kosto mesatare 

mirëmbajtje KKII , lekë/ml , 

KKIII lekë/ml. Kosto mesatare 

gërmimi lekë/m3 , kosto mesatare 

e sipërfaqes së kulluar Lekë/Ha.

15-55.9-500-2251 18-139.7-680-4282
18-139.7-680-

4282
18-139.7-680-4282 100%

Objektivi 2 
 Krijimi i sistemit te informacionit      per administrimin, perdorimin  e tokes  mbeshtetur ne 

teknologji bashkekohore. Plotesimi i dokumentacioneve perkatese te pronesive private

A1-A3

Regjistri kadastral per te gjithe 

territorin e bashkise ,manual dhe 

elektronik ,Rregjistri i pronave 

bujqesore ne gjithe territorin sipas 

zerave kadastral , Nr.i Nj A dhe 

fshatrave qe do te perfundojne 

plotesimin me AMTP  dhe 

plotesimin e procedurave sipas 

VKM nr 171.

1 1 1 1 100%

Objektivi 3 Krijimi i databazës së informacionit bujqesor.  Krijimi i struktures keshillimit bujqesore 

A1-A4

Rregjistrimi i njesive  bujqesore; 

Krijimi i modeleve te reja ne 

aplikimin e teknologjive .

1 1 1 1 100%

Objektivi 1.3 Perthithja e granteve  nga programet per zhvillimin e bujqesise dhe te zhvillimit rural

A1

Nr. i përfituesve (nr. përfitues 

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

agroperpunes) në programet e 

mbështetjes nga donatorët për 

promovimin dhe bashkëpunimin 

në fushën e bujqësisë dhe 

zhvillimit rural;  

5 7 9 4 44%

PROGRAMI 08

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e 

Raportimit: janar-
8 MUJORI 2018

Kodi i Programit 4260 Emertimi i programit:
NDERGJEGJESIMI 

MJEDISOR
Komente

Qellimi ........
Mjedisi dhe mbrojtja e pyjeve 

dhe kullotave

Mbrojtja e 

mjedisit, ruajtjen 

dhe përmirësimin e 

.....

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes 2017

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent 

2018

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent 

2018

Niveli faktik ne 8 

mujor 2018

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit



Objektivi 1 .....

Zbatimi i masave të 

propozuara të VSM-

ve,PPV Bashkia 

Shkodër, si dhe 

VNM-ve për 

projektet e 

A

Numri i  masave te VSM per PPV  

ne Deklaraten Mjedisore .Sipas 

kerkesave  VNM per projektet e 

aprovuara

1 5 5 2 40% .....

Objektivi 2 .....
 Mbrojtja e mjedisit 

nëpërmjet hartimit 
A1-A3 Krijimi I hartes se zhurmave 1 1 1 1 100

Evidentimi I subjekteve qe 

gjenerojne zhurme
8 15 15 15 100

 Hartimi i Planit te Veprimit mbi 

zhurmat
0 1 1 0 0

5 0% .....

Objektivi 3 .....

Promovimi i i 

energjisë zero në 

objektet publike A4

Nr i studimeve te pergatitura ne  

kuader te energjise zero dhe nr i 

aktiviteteve  per promovimin e 

tyre

1 1 1 1 100% .....

Objektivi 4
Forcimi i 

pjesemarrjes 

publike ne takimet 

per Vleresimet e 

Ndikimit ne Mjedis 

B

Nr takime me publikun ne kuader 

te aktiviteteve ne mbrojtje te 

mjedisit dhe vleresimit mjedisor

4 4 4 2 50%

Objektivi 5 

Bashkëpunimi me 

institucionet e 

arsimit 

parauniversitar mbi 

promovimin e  

B1

Nr i takimeve me arsimin 

parauniversitar per promovimin e 

zhvillimit te qendrueshem 

mjedisor

4 5 5 2 40% .....

Objektivi 6 .....

Ndërtimi i kadastrës 

ujore në Bashkinë 

Shkod

C-C1

Nr I  subjekteve ndotes dhe 

shrytëzuesve direkt të burimeve 

ujore në Bashkinë Shkodë

86 86 86 86 100

Harta e  subjekteve ndotes dhe 

shrytëzues direkt të burimeve 

ujore në Bashkinë Shkodë

1 1 1 1 100% .....

Objektivi 7 .....

Sigurimi i mbrojtjes 

për qeverisjen e 

qëndrueshme dhe 

kontrollin e 

miradministrimit të 

D1

 Administrate funksionale per 

realizimin e mbrojtjes se 43.800 

ha pyje e kullota gjithesej.

6 14 14 14 100% .....

Objektivi 8 .....

Hartimi / Rishikimi 

i Planeve te 

mbareshtimit per  te 

gjithe siperfaqen  e 

fondit pyjor dhe 

kullosor  

D2-D3

Mbledhje e informacionit / 

pergatitje materialesh per 

realizimin e rishikimit/hatimit te 

Planit te menaxhimit per NJA  

Postribe.   ( Gjithesej 8500 ha )-

20% e totalit

5% 20% 20% 5% 25.00%

Përgatitje e materialeve për 

Regjistrimi dhe inventarizimi i 

pyjeve dhe kullotave -Pult 

362 563 563 52 9%

Inventarizimi dhe 

Regjistrimi do te 

behet npm programit 

te Sherbimeve 

Mjedisore kjo sipas 

shkreses se ZQRPP 

nr 5548/1 dt 

06.07.2018

Objektivi 9 .....
Rehabilitimi dhe 

pyllezimi  i 

siperfaqeve 

pyjore/kullosore ,te 

degraduara, 

djegura   si edhe 

D4

Projektim/Investim, Rehabilitimi 

nga demtimi I siperfaqeve pyjore . 

 Gurore me siperfaqe rreth 10ha ( 

tarabosh).

1 1 1 0 0

D5
Projektim/Investim pyllezim i 

siperfaqeve pyjore.(550ha
0 1 1 1 100



D6
Projektim/Investim Mbrojtje e 

tokes nga erozioni .( 3500m3)      
508 531 531 0 0

D7

Projektim/Investim pastrim 

/permiresim parcela pyjore. (1500 

ha)  

10 11 11 11 100

D8
Projektim/investim luftim i 

semundjeve ne pyje  (2060)     
4 5 5 5 100

D9
Investime per menaxhim te fondit 

kullosor (5300 ha).a
1 2 2 0 0% .....

PROGRAMI 09

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e 

Raportimit: janar-

Kodi i Programit 9120 Emertimi i programit:
Planifikim Menaxhim 

Administrim
Komente

Qellimi 1
Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe 

administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
Arsimi Baze .....

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1
 Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne  kushte te pershtatshme 

ne gjithe  territorin administrativ te Bashkise se Shkodres.
A .....

B

Nr I shkollave qe perfitojne nga 

mirembajtja e rrjeteve 

elektrike,hidraulike

78 82 82 82 100% .....

C
Nr I nxenesve qe perfitojne nga 

sherbimet per ngrohje.
11900 11949 11949 11949 100% .....

D

Nr shkollave qe perfitojne nga 

sherbimet per mbarevajtjen  e 

procesit mesimor

78 82 82 82 100%

E
Nr nxenesve qe perfitojne nga 

sherbimet ,uje energji ,internet
11900 11949 11949 11949 100%

F Paisjet ,operacionale,tik,sigurise 20 41 41 41 100%

Objektivi 1.2 
 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin 

parauniversitar dhe parashkollor. 
A

Nr I shkollave qe perfitojne nga 

mirembajtja e zakonshme e 

objekteve

15 11 11 11 100% .....

B Ndertime\ Rikonsruksione 2000 5497 5497 5497 100% .....

Objektivi 1.3  Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije. A
Nr nxenesve qe perfitojne nga 

aktivitetet e Q.K.F
400 400 400 400 100% .....

Drejtuesi i Ekipit 

Menaxhues të 
Emri

Kryetari i Njësisë 

së Vetëqeverisjes 
Emri

Firma Firma

Data Data

Kodi i Programit 9230 Emertimi i programit: ....... Komente

Qellimi 1
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 

parauniversitar ne arsimin e mesem te pergjithshem; 
Arsimi Mesem I Pergjithshem .....

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit



A

Nr I shkollave qe perfitojne nga 

mirembajtja e rrjeteve 

elektrike,hidraulike

13 2 2 2 100% .....

B
Nr I nxenesve qe perfitojne nga 

sherbimet per ngrohje.
3800 3872 3872 3872 100% .....

C

Nr shkollave qe perfitojne nga 

sherbimet per mbarevajtjen  e 

procesit mesimor

13 13 13 13 100%

D
Nr shkollave qe perfitojne nga 

sherbimet ,uje energji ,internet
13 13 13 13 100%

E Paisjet ,operacionale,tik,sigurise 15 15 15 15 100%

Objektivi 1.2 
Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor, te sigurte konform standarteve ligjore ne 

arsimin e mesem te pergjithshem
A

Nr shkollave qe perfitojne nga 

mirembajtja e zakonshme
4 4 4 4 100% .....

B Ndertime\ Rikonsruksione 1200 2356 2356 2356 100% .....

Drejtuesi i Ekipit 

Menaxhues të 
Emri

Kryetari i Njësisë 

së Vetëqeverisjes 
Emri

Firma Firma

Data Data

PROGRAMI 10

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e 

Raportimit: 

Kodi i Programit 10430 Emertimi i programit: Perkujdesi Social Komente

Qellimi 1
Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar 

me ligj.
.....

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1 P10.F1.O1.Përmirësimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë .....

1

Numri I familjeve pa uje te 

pijshem dhe pa kanalizime te 

ujrave te zeza

150 120 120 0 0%

2
Numri I familjeve perfituese nga 

nderhyrjet ne infrastrukture
150 120 120 0 0%

3
Nr. I jetimeve qe jetojne ne 

konviktet e shkollave te mesme
30 30 30 0 0%

4
Numri I përfituesve të shërbimeve 

integruese të ofruara
45 45 45 0 0%

5

Numri I apartamenteve sociale 

funksionale për jetimët dhe grate 

kryefamiljare pa asnjë përkrahje;   

26 26 26 26 100%

Qellimi 2
Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të 

kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
..... .............. .....

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....



*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1
P10.F2.O1.Mbulimi sa më i plotё i territorit, tё Bashkisë, me shёrbime sociale duke u harmonizuar 

me interesat dhe nevojat e komunitetit.
.....

6

Ekzistenca e Planit Lokal të 

Veprimit dhe objektivave 

strategjikë për fëmijët në situatë 

rruge

1 1 1 1 100%

7
Numri i fëmijëve në situatë rruge 

të mbështetur; 
100 100 100 100 100%

8
 Numri i familjeve në situatë rruge 

të mbështetura;
40 40 40 40 100%

Objektivi 1.2 
P10.F2.O2 Bashkёrendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitё dhe politikat 

kombёtare, me institucionet nё varёsi tё pushtetit qendror, bashkitё fqinje dhe shtetet kufitare
#DIV/0!

9
 Numri i personave te asistuar me 

pagese  paaftesie dhe invaliditeti; 
7,450 8,142 8,142 7,517 92%

10

Numri i familjeve me 

kryefamiljarë gra/burra te 

asistuara me ndihme ekonomike 

3,640 4,341 4,341 1,750 40%

11 Nr i rasteve të referuara. 72 60 60 38 63%

12
Nr i përfituesve nga funksionimi i 

sistemit të referimit.
85 150 150 57 38%

13
Nr i takimeve të organizuara të 

Grupit Teknik i Punës (GTP
4 6 6 3 50%

14 Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese. 9 7 7 7 100%

15 Nr i pjesmarrësve në aktivitete. 270 350 350 350 100%

16
Numri i studentëve që zhvillojnë 

praktikën mësimore  në Bashki.
11 10 10 10 100%

17
Nr i qenve në rrugë qe perfitojne 

sherbime dhe trajtohen.          
138 170 170 85 50%

18
Ekzistenca dhe funksionimi i një 

strehëze për qent e rrugës.
0 1 1 0 0%



19

Karta për barazi gjinore pjese e 

dokumenteve strategjike që 

zbatohet në Bashkine e Shkodres. 

Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem 

të dhënasht statistikore me bazë 

gjinore.

1 1 1 1 100%

Objektivi 1.3
P10.F2.O3.Partneriteti i ngushtë me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat 

dhe biznesin social nё veçanti per ofrimin e sherbimeve sociale per shtresat në nevoje.
#DIV/0!

20
 Nr. i takimeve periodike të 

tryezës konsultative.
13 13 13 12 92%

21  Nr I organizatave pjesmarrese. 25 20 20 18 90%

22 Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; 77 112 112 75 67%

23

 Nr. i fëmijëve dhe familjeve 

përfitues të shërbimeve ekzistuese 

dhe atyre alternative;

1,254 1,840 1,840 1,330 72%

24
 Nr. partneriteteve me shoqёrinë 

civile, organizatat jo-fitimprurese, 
10 10 10 10 100%

Objektivi 1.4
P10.F2.O4. Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundёsive tё Barabarta dhe Mosdiskrimini pёr 

shkak tё aftёsive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinёs, minoritetit
#DIV/0!

25
Nr. i jetimëve të mbështetur me 

rastin e festave të fundit të vitit;
48 50 50 0 0%

26

Nr. I femijeve dhe familjeve qe 

marrin sherbim ne qendrën e 

specializuar për diagnostimin e 

hershem ë fëmijëve me autizem. 

0 0 0 0 #DIV/0!

27

Plani I Zhvilllimit lokal per 

komunitetin rom dhe egjiptian i 

miratuar dhe pjese e dokumenteve 

strategjike te Bashkise se 

Shkodres

0 1 1 1 100%



Objektivi 1.5

P10.F2.O5 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit 

e promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në 

bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor

#DIV/0!

28 Nr. I Temave të zhvilluara. 13 16 16 6 38%

29

Nr. i  aktiviteteve informuese dhe 

promovuese pёr shёndetin. 
54 50 50 41 82%

30

Nr. i pjesёmarrёsve nё takime e 

aktivitete.
150 900 900 751 83%

31

Nr. i qendrave shendestesore 

funksionale. 
14 14 14 14 100%

32

Nr. i qendrave shёndetёsore tё 

ndёrtuara( tё reja) dhe tё 

rikonstrukturuara;

3 6 6 3 50%

33

 Nr. i personave qё marrin 

shёrbim nё kёto qendra 

shёndetёsore 

173,029 173,029 173,029 173,029 100%

Qellimi 3 Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale lokale. .....
**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1
P10.F3.O1.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orjentin Promovimin dhe 

Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.

34
Nr. i Qëndrave sociale komunitare 

funksionale; 
10 11 11 11 100%

35
Numri I perfituesve te sherbimeve 

ne qendrat.
4,814 5,000 5,000 3,500 70%

36
Nr. i Sherbimeve Alternative te 

ofruara. 
5 5 5 5 100%

37
 Numri I femijeve dhe familjeve 

perfituese.
10 50 50 50 100%

38
Nr. i jetimeve perfitues te 

sherbimeve qe ofrohen. 
0 125 125 125 100%

39
Numri i personelit te trajnuar të 

institucioneve perfitues.
0 130 130 130 100%

40 Ndertim kend lojrash 0 0 1 0 0%

41

Përfundimi i punimeve 

rikonstruktuese, mobilimi dhe 

pajisja e qendrës për vënien në 

funksion të plotë.

1 1 1 1 100%

42
Nr. i të rinjve përfitues në 

shërbimet e Qëndrës Rinore.
0 250 250 200 80%

43
Nr. i shërbimeve të ofruara në 

qëndër për të rinjtë.
0 6 2 2 100%

Qellimi 4
Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, krijojnë fondin social për 

financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
.....

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne fund 

te vitit korent

% e Realizimit te Treguesit 

te Performances/Produktit

Objektivi 1.1
P10.F4.O1.krijimi i fondit te dedikuar per mbeshtetjen e personave me AN në bashkerendim me 

Shoqerine Civile.
.....

44

Nr. i shtëpive familje funksionale 

dhe në shërbim të PAN. 

Shërbimet e ofruara për PAN-të 

në shtëpi-familje;

7 7 7 7 100%



45

Nr. i rasteve të parandaluara drejt 

institucionalizimit të personave me 

AN.;

2 5 5 3 60%

46
Nr. i klientëve të mbështetur me 

shërbime;
58 61 61 61 100%

47

Nr. i  fëmijëve në nevojë që  

marrin pjesë dhe performojnë në 

aktivitetin artistiko-kulturor.

30 30 30 0 0%

48

Nr. i  fëmijëve në nevojë që  

marrin pjesë dhe performojnë në 

aktivitetin artistiko-kulturor.

25 25 25 25 100%

Kodi i Programit 6180 Emertimi i programit: Planifikimi Urban dhe Strehimi Komente

Qellimi 1
Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar 

me ligj.
.....

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i planifikuar 

ne vitin korent

Niveli i rishikuar 

ne vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1 P10.F1.O1.Përmiresimi i kushteve te banimit per shtresat në nevoje .....

49

Nr. I banorëve përfitues;

0 0 3,000 0 0%

50 Nr. I familjeve përfituese; 0 0 673 0 0%

51

Ekzistenca e studimeve, raporteve 

te vlerësimit të situatës  së 

strehimit të komunitetit 

Rom&Egjyptian.

1 1 1 1 100%

Objektivi 1.2 
P10.F1.O2. Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për 

individët dhe familjet në nevojë,përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të 
.............. .....

52

  Nr. I aplikimeve pranë Bashkisë 

për strehim social
1,961 1,983 1,983 0 0% .....

53

Nr I aplikimeve pranë qeverisë 

dhe donatorëve për programet 

sociale të strehimit në vit, 

3 3 3 1 33% .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit
Periudha e 

Raportimit: 

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
Komente

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i 

rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1
P10.F3.O1.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orjentin Promovimin dhe 

Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.
.....

54 Nr. çerdheve 3 3 4 4 100%

55

Nr foshnjeve qe frekuentojne 

cerdhet
148 158 178 178 100%

56

Nr. i fëmijëve (vajza/djem që 

frekuentojnë çerdhet
70 75 90 90 100%

57 Numri i stafit për fëmijë 58 58 63 63 100%

PROGRAMI 11

Periudha e 

Raportimit: Janar 



**Treguesit e 

performancës/Produktet:
Komente

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i 

rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 2.2
P11.F2.O2.O1 Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve kulturore dhe artistike te 

Bashkise se Shkodres
.....

A Nr. aktiviteteve 10 14 14 8 57%

B
Nr.perfituesave nga keto 

aktivitete.
10,000 11,000 11,000 6,500 59%

PROGRAMI 12

Periudha e 

Raportimit: Janar 

**Treguesit e 

performancës/Produktet:
Komente

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i 

rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1
P12.F1.O1. Të promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive të te rinjve ne aktivitete sportive 

dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.

Do te zhvillohen 15  aktiviteteve  

sportive rinore, të parashikuara 

por edhe të tjera të cilat kërkojnë 

mbështetje dhe asistencë gjatë 

vitit.  

1,468 1,861 1,861 0% .....

Objektivi 1.2
P12.F2.O1 Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastruktures së 

pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet

Miremenaxhim I strukturave 

ekzistuese. Garantimi i 

pjesmarrjes se rregullt ne 

kampionate te 25 ekipeve sportive 

642,610 974,081 210,800 55,000 26%

Objektivi 1.3
P12.F2.O2. Garantimi i pjesmarrjes se te gjithe ekipeve te Klubit Vllaznia ne Kampionatet 

Kombetare me synim arritjen e rezultateve cilesore

21 ekipe, 350 sportistë dhe 40 

trajnere
23,871 24,045 24,045 0%

PROGRAMI 13

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e 

Raportimit: 

Kodi i Programit ...... Emertimi i programit: Infrastruktura rrugore Komente

Qellimi 1 ........ .....
**Treguesit e 

performancës/Produktet:
.....

*Objektivat e 

politikës*:

Kodi i

Treguesit te 

Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i 

rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne 

fund te vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Produktit

Objektivi 1.1 Krijimi i strukturave per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile. A

 Shpërblim për familjet e 

dëmtuara nga fatkeqesitë natyrore 

etj 

3,600,000 680,000 680,000 .....

Objektivi 1.2 Sherbimi i Mszh B  Shpenzime operative total 9,900 6,950 6,950 0% .....

Objektivi 1.2 Sherbimi i Mszh C  Shpenzime transporti 1,705 2,207 2,207



ANEKSI nr.5  "Projektet  e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj" Bashkia Qender

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Vlera e plotë Viti i fillimit

Viti i 

përfundimi

t

Buxheti 

________

e të të

projektit projektit projektit

1410188

Skema ujitese Gur I Zi - Juban 

(rehabilitim I pjesshem 103 2017 2017
0 0 0 Gjendje e planit 

1410353 Skema ujitese Berdice Shkoder 23,614 2017 2018 19,606 10,507 0 10,507 Perfunduar

1410354

Skema ujitese Gur I Zi-Juban 

(rehabilitim I pjesshem) 7,525 2017 2018
8,073 0

5,292
0

5,292
Perfunduar

M990334

Rikualifikim urban I rrugicave ne 

Q.Historike (Shtrimi i rrugicave me 

gure dhe montimi i dyerve prej guri)
12,326 2015 2018

43,877 12,326             

12,326 0 12,326

Perfunduar

M991380

Rikonstruksion blloku I pallateve 

Xhabije 28,184 2016 2018
46,520 28,184

7,409 0 7,409

vlera e mbetur pa realizuar ne proces 

shpronesimi

M991555.

Pyllezim i objektit Kodra e Tepes Kod 

M991555. 1,163 2014
2,933 1,163

0 0 0

Kontrata eshte mbyllur me urdher blerje 

nr.7439, date 16.05.2018 .

M112724

Rikonstruksion i pjesshem i shkolles 9-

vjeçare "Ura e Shtrenjte",Postribe 311 2017 2018

4,747 311

0 0 0

mbetur dif plani 

M112790

Projekti" Jeto me Sportin"Rikualifikim 

i tereneve sportive ne shkollat Oso 

Kuka,B.Shkoder Ana e Malit Oblike 

dhe "At Gjon Kama " Gur i Zi (FZHR) 12,629 2018 2018

12,629

0 0 0

Ne proces

1410116 Blerje paisje te ndryshme 2,070 2017 2018 658 1,270 658 0 658 proces

1410229

Kolaudim Rikonstruksion rrjeti 

elektrik godina e Bashkise Shkoder 2 2017 2017

2

0 0 0

Nuk ka dorezuar fature Subjekti

1410201 Blerje Paisje TIK 12,143 2017 2018 6,355 5,500 6,598 0 6,598 proces

1410345

Ndertim I rrjetit tre brendshem te 

komunikimit elektronik (intranet) ne 3 

Njesi Administrative dhe 5 lagje
2,034 2017 2018

2,034 0

2,034 0 2,034

Perfunduar

1410366

Blerje automjete ne funksion te 

administrates 4,000 2017 2018
3,906 4,000

3,906 3,906 3,906
Perfunduar

1410367 Blerje vegla pune 38 2017 2018 0 0 0 0 0 Gjendje plani

1410432

Upgrade-im i platformës Transparenca 

e Buxhetit në Mobile App dhe 

mirëmbajtje 980 2018 2018

980 980

0 0 0

Proces

1410433

Rikonstruksion kati perdhe, ish Hotel 

Sporti Shkoder   5,744 2018 2018
0 5,744

0 0 0
proces

1410435

Sistemi i Vëzhgimit i 15 Njësive 

Administrative me Bashkinë Qendër 3,000 2018 2018

0 3,000

0 0 0

proces

1410439

Sistem Regjistrimi Video Full HD për 

Sallën e Këshillit të Bashkisë 800 2018 2018
799 800

0 0 0
proces

1410440

Upgrade-imi i aplikimit SiZ1N dhe 

SiTTV permes web, integrimi 

nëplatformen e-Albania
5,000 2018 2018

0 5,000

0 0 0

proces

1410441

Upgrade-im i funksionaliteteve te 

Sistemit të Informacionit të 

Shërbimeve Sociale 1,500 2018 2018

0 1,500

0 0 0

proces

1410279 Kolaudim Rik Godina komuna 2014

8 2014 2014

8

0 0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

Komente

Kontraktuar

Kodi 

projektit
Emertimi i projektit

Plani i 

buxhetit viti 

2018

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i vitit 

deri në periudhën 

aktuale

REALIZIMI 

për periudhën 

e raportimit (8-

mujore/vjetore)

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i 

projektit deri në 

periudhën 



1410278

Implementimi i dokumentacionit te 

integruar i qenderzuar per te gjithe 

bashkine shkoder ne platformen 

Microsoft 365, Azure Active Directory 

dhe mail Server bazuar ne Icloud
1,000 2017 2018

1,000

950 0 950

Perfunduar

1410368

Rehabilitim dhe risistemim i Merkatos 

Rus 11,965 2017 2018
10,474 1,485

0
0

0
ne proces

1410369

Ngritja e tregjeve ditore,zbatimi i 

projektit nepermjet rregullimit te 

sinjalistikes,vijezime dhe sherbime te 

tjera mbeshtetese 2,208 2017 2018

2,208 0

0

0

0

ne proces

1410405 Blerje agregat per prerje ferrash 900 2017 2018 0 0 0 0 proces

1410406 Blerje mjet transporti 8-10 ton 2,200 2017 2018 2,148 0 2,148 0 2,148 Perfunduar

1410249

Projekt  i plote "Rikualifikim urban I 

rrugicave ne Qendren Historike ( 

kthimi I tyre me I tyre ne dyer druri 

karakteristike)  50% e 2883796 sipas 

marreveshjes me FSHZH 1,445 2017 2018

0 0

0 0 0

proces

1410348

Rikualifikim urban blloqe banimi Zogu 

I Pare (Xhabije) 86 2017 2018
86 0

0 0 0
proces

1410349

Studim Projektim Rikonstruksion 

Rruga memorandumi I Greces 70 2017 2018

70 0

0 0 0

proces

1410413 Projektim rikonstruksion rruga "Bashej 435 2017 2018
362 0

0 0 0
proces

1410414

Projektim rikonstruksion rruga 

"Kacelej" 348 2017 2018
290 0

0 0 0
proces

1410415

Projektim rikonstruksion rruga 

"Karineve" 236 2017 2018
197 0

0 0 0
proces

1410416

Projektim rikonstruksion degezim 

rruga "Vllaznimi" 276 2017 2018
235 0

0 0 0
proces

1410417

Projektim rikualifikim urban blloqe 

banimi "Qemal Draçini" (Pallati 

Pyjores) 534 2017 2018

0 0

0 0 0

proces

1410418

Projektim rikualifikim urban blloqe 

banimi "Europa" (tek ish Podgorica) 469 2017 2018

0 0

0 0 0

proces

1410460

Projektim Rikonstruksion Rruga Gjergj 

Jakin Berdice e Siperme, rruga e 

Palokajve Berdice e Madhe
637 2018 2018

276 637

0 0 0

proces

1410478

Projektim Sistemim asfaltim i rruges 

Oblike-Lagje e re 339 2018 2018 339 0 0 0
proces

1410242

Rikonstruksion i rruges se varrezave 

Beltoje 6,749 2017 2018
6,749 2,937

6,748 3,893 6,748
Perfunduar

1410259

Mbikqyrje Rikonstruksion blloqe 

pallatet Xhabijej  697 2017 2018
185 0

0 0 0
Proces

1410287 Kontrate shtese Bardhaj Koder II 20 % 1,109 2017 2018

1,109 0

0 0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410343

Rikonstruksion rruga Oblike-Velinaj-

Ali Metaj (segmenti Fusha e Cunit-

Kryqezim Lagjja Garuc) 5,057 2017 2018

0 5,057

0 0 0

Proces

1410380 Asfaltim vazhdimi i rruges Oblike-Obot 16,742 2017 2018
12,766 8,747

10,220 10,220
Proces

1410382

Rikonstruksion i rruges se Mushanit - 

Segmenti I 9,888 2017 2018
9,888 2,745

0 0 0
Proces

1410383

Ndertim trotuari nga kanali deri te 

kisha,Sektori Velipoje 7,216 2017 2018
7,163 4,926

4,080 0 4,080
Proces



1410384

Sistemim asfaltim rruge  "Dod Çarri", 

Shtoj i Ri 11,690 2017 2018
11,690 823

0 0 0
Proces

1410385

Sistemim asfaltim Rruga qender Mes - 

Qender Dragoc 20,000 2017 2018
0 13,325

0 0 0
Proces

1410387

Rikonstruksion rruga "Sami Repishti"-

Zbatim 9,075 2017 2018
8,477 595

4,889 0 4,889
proces

1410388
Rikonstruksion rruga "Dhimiter 

Frangu" 9,661 2017 2018
6,868 0

2,832 0 2,832
proces

1410389

Rikonstruksion rruga "Pjeter Spani"-

Zbatim 8,982 2017 2018
8,965 492

8,484 0 8,484
Proces

1410390

Rikonstruksion rruga "Qyteza e 

Gajtanit"-Zbatim 14,287 2017 2018
12,866 0

9,155 9,155 9,155
proces

1410391

Rikualifikim Urban blloqe banimi 

"Tepe" (tek Vasiejt) 7,692 2017 2018
0 4,060

0 0 0
Proces

1410460

Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakin 

Berdice e Siperme, rruga e Palokajve 

Berdice e Madhe 14,829 2018 2018

0

14,829 0 0 0

Proces

1410461 Rikonstruksion Rruga "Drishtej" 5,778 2018 2018 0 5,778 0 0 0 Proces

1410463

Rikonstruksion Rruga "Hidrovorit - 

Dobraç" Loti 1 12,161 2018 2018
0

12,161 0 0 0
Proces

1410464

Rikonstruksion i rruges Rragam - 

Sheldi Loti 1 10,000 2018 2018
0

10,000 0 0 0
Proces

1410478

Sistemim asfaltim i rruges Oblike-

Lagje e re 5,556 2018 2018
0

5,556 0 0 0
Proces

1410483

Sistemim trotuari dhe gjelberimi rruga 

Levizje e Postribes 1,700 2018 2018
0

1,700 0 0 0
Proces

1410413 Rikonstruksion rruga "Bashej" 8,482 2018 2018 0 8,482 0 0 0 Proces

1410414 Rikonstruksion rruga "Kacelej" 7,258 2018 2018 0 7,258 0 0 0 Proces

1410415
Rikonstruksion rruga e "Karineve"

6,228 2018 2018
0

6,228 0 0 0
Proces

1410470

Përgatitja e PDV për zonat e 

parashikuara në PPV. 4,250 2018 2018
0 4,250

0
0 0 Proces

141108 Studim Projektim 9,099 2014 2018 9,099 proces

1410234

 Studim Projektim ndriçim rruge 

dytesore 318 2017 2018
255 267

51 0 51
proces

1410374 Ndriçimi i rrugës Dr.Ali Spahija 41 2017 2017 41 0 41 0 41 Perfunduar

1410375

Ndriçimi i rrugës Malo Hoxha në NJA 

Bërdicë 32 2017 2017
32 0

32 0 32
Perfunduar

1410444

Ndriçimi i rrugës Fermentim – Ura e 

Bardhajve 524 2018 2018
0 524

0 0 0
Gjendje

1410004 Blerje kazana, Sherbimi I pastrimit
8,950 2017 2018

8,485 0
8,485

0 8,485 Perfunduar

1410202
 Shkrese nr 9305, dt 27.07.2016 

SHPRONESIME 48,757 2017 2018
14,000

12,250
11,838

12,250
proces

1410234

Investime ndricim rruge dytesore 

(2017) + faza e dyte 10,297 2017 2018
3,915 6,171

3,914
0 3,914 proces

1410235

Ndertim parcela te reja varresh, 

Varreza NJA Rrethina  8,676 2017 2018
8,676 0

1,275
0 1,275 proces

1410237

Rrethim I parceles se shpronesuar, 

Varreza Nj A Rrethina 1,720 2017 2018

1,720 0

0

0 0 proces

1410370
 Ndertim xhepa kazanesh per 

mbeturina-Viti 2017 1,873 2017 2018
1,681 1,200

673
0 673 proces

1410371
 Blerje paisje elektronike  per 

monitorim 690 2017 2018
240 450

240
0 240 proces

1410372
 Zevendesimi i ndriçuesve te 

demtuar(dekorativ+ zinkat) 2,093 2018 2018
0 2,093

0
0 0 Proces

1410374  Ndriçimi i rrugës Dr.Ali Spahija  2,453 2017 2017 2,453 0 2,453 0 2,453 Perfunduar

1410375
 Ndriçimi i rrugës Malo Hoxha në NJA 

Bërdicë  1,672 2017 2017
1,672 0

1,659
0 1,659 Perfunduar

1410377
 Krijimi e sipërfaqeve të e gjelberta në 

NjA 3,746 2017 2018
1,997 1,749

1,997
0 1,997 proces



1410444
 Ndriçimi i rrugës Fermentim – Ura e 

Bardhajve 8,321 2018 2018
7,313 8,321

7,313
0 7,313 Perfunduar

1410447  Shtesë ndriçuesish tek shtyllat 

ekzistuese në rrugën Martin Camaj 840 2018 2018

0 840

0

0 0 proces

1410482 Ndertim fusha sportive 6,864 2018 2018 0 6,864 0 0 0 proces

1410399

Blerje tabela portavive dhe fushe 

sportive basketbolli 140 2017 2018
0

0
0 proces

1410471
ndertim i strehezes se qenve te rruges

781 2018 2018
781

0
0 0 proces

1410471

 projektimndertim i strehezes se qenve 

te rruges 19 2018 2018
19

0
0 0 proces

1410481

Reabilitm dhe ndertim i kendeve te 

lojrave ne parqet dhe lulishtet e qytetit 

te Shkodres 1,668 2018 2018

1,668

0

0 0 proces

1410267

Projekte teknike te ndryshme per 

riaftesimin e kanaleve kulluese 4,872 2017 2018

4,872 0

4,872

0

4,872

Perfunduar

1410268

Zbatimi i projektit per ndertimin e 

leres se ujit kullota - NJA 1,020 2017 2018
817 1,020

0
0 0 proces

1410401

Ndertim prita malore ne Njesite 

Administrative 3,060 2017 2018
2,008 3,060

0
0 0 Proces

1410400

Zbatimi i projekteve per mbrojtjen e 

tokes bujqesore 174 2017 2018
proces

1410381

Studime dhe projektime ne  

bashkefinancim me  Fondin e 

Zhvillimit te Rajoneve (FZHR) 1,750 2018 2018 1,750 0

0 0 proces

1410452

 projektim Rikonstruksion rruga 

"Ludertune" 598 2018 2018
506

598 0
0 0 proces

1410453

projektim Rikonstruksion rruga "Rozar 

Dodmasej" 101 2018 2018
100

101 0
0 0 proces

1410454

Projektim Rikonstruksion degëzime 

rruga " e Shirokes" 1,248 2018 2018
1,200

1,248 0
0 0 proces

1410455

projektim Rikualifikim Urban I Hyrjes 

se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per 

Pushuesit 1,122 2018 2018 1,122 0

0 0 proces

1410457

Projektim Rikonstruksion i rruges se 

Malesoreve te Mullirit 331 2018 2018
288

331 0
0 0 proces

1410458

Projektim Rikonstruksion i rruges se 

Shirqit 663 2018 2018
564

663 0
0 0 proces

1410459

Projektim Projektim Ndertim trotuari 

dhe Sistemim kanali Gomsiqe
422 2018 2018

372

422 0

0 0 proces

1410060

Kontrtae kolKol  SARR Shtoj I Ri - 

Grude e Re 27 2013 2013

27 0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410105

Kontrate mbikqyrje Sup SARR 

Bardhaj Koder II 48 2013 2013

48 0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410107

  Rikonstruksion degezim rruga Pal 

Engjelli (Supervizimi) 21 2015 2015

21 0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410252

Rikonstruksion rruga "Draçin" (faza e 

dyte) (Ndertim muri mbajtes)  ishte-

Rikonstruksion rruga "Draçin" (faza e 

dyte) 2,633 2017 2017

2,633 0

2,633

0 2,633 Perfunduar

1410274

Rikonstruksion rruga "Osja Falltores" 

(blloqe pallatesh) 5,825 2017 2017
5,826 0

5,825
0 5,825 Perfunduar

1410284

Kontrate kol dtKol SARR Bardhaj 

Koder II, 15 2013 2013

15

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt



1410285

Kontrate Kolaudimi Kol Investim 

Gjelberim 15 2013 2013

15

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410286

Kontrate Kolaudimi Kol  SARR 

Dobraç-Rus II 20 2013 2013

20

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410288 Kontrate Kol SARR Grude Vinoteke 84 2010 2010

84

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410289

Kontrate mbikqyrje SARR RR,Na - 

Golemdt, 250 2011 2011

250

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410290 Kontrate Kol SARR RR,Na - Golem 34 2007 2007 34

0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410291

Kontrate kolaudimi Kol  SARR 

Bardhaj Koder I 16 2012 2012 16

0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410328

Supervizim Trotuare seg qytet Don 

Bosko 2 2008 2008 2

0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410329

Kolaudim Sistemim asfaltim Industrial I

6 2013 2013 6

0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410330

Supervizim Rr.Beselidhja (20% shtese)

38 2011 2011 38

0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410331

Kolaudim Sistemim sheshi pallati 

sportit
20 2010 2010 20

0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410332 Kolaudim rr.Artistike 50 2008 2008 50

0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410334

Supervizim Rr.Pjeter Gjoka

11 2014 2014 11

0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410335

Supervizim Rik rruga Danja 20% 

shtese kontrate 6 2015 2015 6

0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410336 Kolaudim Rik rr.Babej 10 2017 2017 10

0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410337 Kolaudim Rik rr.Anton Mazreku 14 2017 2017 14

0

0

0 0

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410348

Rikualifikim Urban blloqe banimi 

"Bulevardi Zogu i Pare"(Xhabije) 15,000 2018 2018
0 15,000

0
0 0 proces

1410349

Rikonstruksion rruga "Memorandumi 

Greces" 676 2017 2017
676 0

673
0

673
Perfunduar

1410350

Rikualifikim Urban blloqe 

banimi"Qemal Dracini" (tek Sahati)
10,000 2018 2018

10,000

0

0 0 proces

1410381

Studime dhe projektime ne  

bashkefinancim me  Fondin e 

Zhvillimit te Rajoneve (FZHR) 5,000 2018 2018

5,000

0

0 0 proces

1410416 Rikonstruksion rruga "Vllaznimi" 9,628 2018 2018 9,628 0 0 proces

1410418

Rikualifikim Urban blloqe banimi 

"Europa" (tek ish Podgorica) 8,183 2018 2018 8,183 0
0 0 proces

1410452
Rikonstruksion rruga "Ludertune"

11,178 2018 2018 11,178 0
0 0 proces

1410453

Rikonstruksion rruga "Rozar 

Dodmasej" 2,549 2018 2018 2,549 0
0 0 proces



1410455

Rikualifikim Urban I Hyrjes se Qytetit 

te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit
32,000 2018 2018 32,000 0

0 0 proces

1410457

Rikonstruksion i rruges se Malesoreve 

te Mullirit 5,183 2018 2018 5,183 0
0 0 proces

1410458 Rikonstruksion i rruges se Shirqit 5,755 2018 2018 5,755 0 0 0 proces

1410459

Projektim Ndertim trotuari dhe 

Sistemim kanali Gomsiqe 7,123 2018 2018 7,123 0
0 0 proces

1410462
Rikonstruksion rruga "Lugoçesme"

20,000 2018 2018 20,000 0
0 0 proces

1410392

Projekt-studim trafiku( lëvizshmëria 

dhe semaforët), furnizim vendosje
3,000 2017 2018

2,893

0

0 0 proces

1410393

F.V  Kufizues shpejtësie ( bumpe 

gome ) 2,400 2018 2018
2,219 2,400

2,219
2,219 Perfunduar

1410394

F.V kufizues trafiku me tampon 

bllokues, territori i Bashkisë. 2,631 2017 2017
2,631

2,631
0 2,631 Perfunduar

1410474

Përmirësim i sinjalistikës rrugore 

horizontale dhe vertikale 3,100 2018 2018
3,100

0
0 0 Proces

1410396

Hartimi i planit te  sinjalistikes 

turistike te Bashkise Shkoder. 400 2017 2018
0 0

0
0 0 Proces

1410398

Ngritja e një strukture të lëvizshme tek 

ballkoni jugperëndimor i kalasë
700               2017 2018

Proces

1410407

Paisja e e zyres se informacionit 

turistik ne Theth me materiale 

funksionale dhe promocionale 90                 2017 2018

90

90

90 Perfunduar

1410466

Permiresim i aksesit se shpelles se 

Gajtanit nepermjet  venies ne kushte 

sigurie te shtegut qe te con ne kete 

shpelle. 400               2018 2018 400                   

Proces

1410467

Termoizolim për  zyren e 

informacionit turistik 200               2018 2018 200                   
Proces

1410468

Vendosja e tabelave orientuese dhe 

informuese 600               2018 2018 600                   
Proces

1410395 blerje paisje pune 2,100 2018 2018 1,064 2,100 1,064 0 1,064 Perfunduar

1410324 kolaudim Rik Sh.Skenderbeg 22 2012 2012

22

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410485 Rikonstruksion i godines kopshtit Guerile 2,886 2018 2018 2,886 ne proces

1410325 Sup Shkolla Skenderbeg 182 2011 2011 182

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410326 Sup Shkolla 9 vjecare Shiroke 11 2009 2009 11

Procedure e dorezuar nga ish Komuna me 

dokumentacion financiar dhe ligjor jo te 

rregullt

1410402
Projektim i akteve teknike kundra 

zjarrit
3,000 2018 2018 3,000 Proces

M100399

Projekte per permiresimin e kushteve 

te banimit per komunitete te 

pafavorizuara

7,933 2018 2018 7,933 proces

Totali 657,414 414,296 158,626 28,792 158,626

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

IADSA

Grant/ Vlera e plotë 
Viti i 

fillimit

Vitit i 

përfundimit

Buxheti 

________

Kredi e të të Kontraktuar

Kodi 

projektit
Emertimi i projektit

Plani i buxhetit 

viti ______

REALIZIMI 

për periudhën 

e raportimit (8-

mujore)

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i vitit 

deri në 

periudhën 

aktuale

REALIZIMI PROGRESIV  nga fillimi 

i projektit deri në periudhën aktuale



projektit projektit projektit

Rini e fuqizuar , e Ardhme e 

Qendrueshme-Po te Ardhmes
Grant 49,349 2016 2018 49,349 37,011 82 23,239 30,016

Totali 49,349

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

Sportklub Vllaznia

ANEKSI nr.5  "Projektet  e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Vlera e plotë Viti i fillimit
Viti i 

përfundimit
Buxheti Total

e të të

projektit projektit projektit

1410178 Vendosje kamera 297 2017 2017 297 297 297

1410201 Blerje paisje TIK 70 2018 2018 70

1410317 Blerje paisje (orendi) 100 2018 2018 100

1410359 Instalime teknike , paisje Sportive 500 2017 2018 270 264 264 264

1410422 Rikonstruksion i Pjesshem i Pallatit
1,850 2018 1,499 1,850 lidhur kontrata punimet jane ne proces

1410412 Rikonstruksion Banjo Publike 900 2017 2018

Totali 3,717 1,796 2,290 561 264 561

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

Drejtoria e Ekonomike e Arsimit

ANEKSI nr.5  "Projektet  e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Vlera e plotë Viti i fillimit

Viti i 

përfundimi

t

Buxheti 

________

e të të

projektit projektit projektit

1410178 Paisje  per  sistemin  e  sigurimit 300 2017 2018 300 300 299 299 299  Perfunduar 

1410201 Blerje  paisje  Tik 265 2017 2018 265 265 265 265 265  Perfunduar 

1410299 Kaldaja  e  Shkolles  Xh Fishta 1447 2017 2018 1447 1447 1447 1447 1447  Perfunduar 

1410301 Rik  shkolla  Oso  Kuka 34 2017 2018 34 34 0 0  Perfunduar 

1410301 Rikonstruksion  shkolla  Oso  Kuka   Faza  II 178 2017 2018 178 178 178 178 178  Perfunduar 

1410301 Rikonstruksion  shkolla  Oso  Kuka   Faza  II 4845 2017 2018 4845 4845 0 0  Ne proces 

1410301 Rikonstruksion  shkolla  Oso  Kuka   Faza  II 658 2017 2018 658 658 0 0  Ne proces 

1410319 Blerje   paisje  operacionale 218 2017 2018 218 218 218 218 218  Perfunduar 

1410360 Rik  I pjesshem  I  taraces e  tualeteve  e  dyrve  shk  Ded  Gjo  Luli904 2017 2018 904 904 868 868 868  Perfunduar 

1410361 Rik  I tarraces    Shk  fshatit  Juban  Njisia Adm Guri  Zi1142 2017 2018 1142 1142 1132 1132 1132  Perfunduar 

1410362 Rik  I tarraces    Shk  Deshmoret  e  Rrencit  Njisia Adm Guri  Zi1022 2017 2018 1022 1022 1009 1009 1009  Perfunduar 

Kodi 

projektit
Emertimi i projektit

Plani i buxhetit 

viti ______

REALIZIMI 

për periudhën 

e raportimit (8-

mujore)

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i vitit 

deri në 

periudhën 

aktuale

REALIZIMI PROGRESIV  nga fillimi 

i projektit deri në periudhën aktuale

Kodi 

projektit
Emertimi i projektit

Plani i buxhetit 

viti 2018

REALIZIMI 

PROGRESIV  nga 

fillimi i vitit deri 

në periudhën 

aktuale

REALIZIMI për 

periudhën e 

raportimit (8-

mujore)

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i 

projektit deri në 

periudhën aktuale

Komente

Kontraktuar

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisj

es Vendore

Komente

Kontraktuar

Kodi 

projektit
Emertimi i projektit

Plani i 

buxhetit viti 

_2018_____

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i vitit 

deri në periudhën 

aktuale

REALIZIMI 

për periudhën 

e raportimit (4-

mujore/vjetore)

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i 

projektit deri në 

periudhën 

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisj

es Vendore



1410364 Ndert fusha sport   mbuluar e  rrjeti KUB Shk Mesme Nikolle Zagorjani1058 2017 2018 1058 1058 866 866 866  Perfunduar 

1410403 Ndert fusha sport   mbuluar e  rrjeti KUB Shk Mesme  28 Nendori8744 2017 2018 8744 8744 4433 4433 4433  Ne proces 

1410404 Rikonst  I  tualeteve Shk mesme bash  Adem Haxhija Postribe1044 2017 2018 1044 1044 1027 1027 1027  Perfunduar 

1410178 Paisje sistemin e sigurimit 500 2018 2018 500 0 0 0  Ne proces 

1410201 Blerje paisje TIK 315 2018 2018 315 0 0 0  Ne proces 

1410317 Blerje paisje orendi 3520 2018 2018 3520 0 0 0  Ne proces 

1410319 Blerje paisje operacionale 470 2018 2018 470 0 0 0  Ne proces 

1410423

Rikonstruksion I catise Se shkooles 

Veli Tela Murican 113
2018 2018

113
113

113 113  Perfunduar 

1410423

Rikonstruksion I catise Se shkooles 

Veli Tela Murican 2487
2018 2018

2487
0

0 0  Ne proces 

1410424

Rikonstruksion I terraces se Shkolles 

Haxhi Hajdari Golem 95
2018 2018

95
95

95 95  Perfunduar 

1410424

Rikonstruksion I terraces se Shkolles 

Haxhi Hajdari Golem 2105
2018 2018

2105
0

0 0  Ne proces 

1410426

Vendosje Radiatoreve dhe 

montim\instalim I kaldajes se Shkolles 

28 Nentori 151

2018 2018

151

124

124

124

 Perfunduar 

1410426

Vendosje Radiatoreve dhe 

montim\instalim I kaldajes se Shkolles 

28 Nentori 4619

2018 2018

4619

0

0

0

 Ne proces 

1410427

Vendosje Radiatoreve dhe 

montim\instalim I kaldajes se Shkolles 

Shejnaze Juka 838

2018 2018

838 0  Ne proces 

1410427

Vendosje Radiatoreve dhe 

montim\instalim I kaldajes se Shkolles 

Shejnaze Juka 234

2018 2018

234

199

199

199

 Perfunduar 

1410427

Vendosje Radiatoreve dhe 

montim\instalim I kaldajes se Shkolles 

Shejnaze Juka 5297

2018 2018

5297

0

0

0

 Ne proces 

1410429

Ndertim I dhomave te zhveshjes dhe 

tribunes prane fushes sportive shkolla 

28 Nentori 2035

2018 2018

2035

0

0

0

 Ne proces 

TOTALI 21859 44638 12273 12273 12273 0

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

Drejtoria e Ekonomike e Kopshtecve Cerdheve

ANEKSI nr.5  "Projektet  e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Drejtoria e Cerdheve dhe Koshteve

Vlera e plotë Viti i fillimit

Viti i 

përfundimi

t

Buxheti 

________

e të të

projektit projektit projektit

1410317 Blerje paisje dhe  orendi 635 2018 2018 740 635 635

Blerje mjet transporti(furgon) 2018 2018 1200

1410201 Blerje paisjeTIK 60 2018 2018 60 60 60

1410178 Paisje per sist.e sigurimit 100 2018 2018 100 100 100

1410430
Rikonstruksion I pjesshem I kopshtit 

"Ismet Sali Bruçaj"
2837 2018 2018 2931 1413 1413

 Eshte lidhur kontrata punimet jane ne 

proçes

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisj

es Vendore

Komente

Kontraktuar

Kodi 

projektit
Emertimi i projektit

Plani i 

buxhetit viti _ 

2018_____

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i vitit 

deri në periudhën 

aktuale

REALIZIMI 

për periudhën 

e raportimit (4-

mujore/vjetore)

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i 

projektit deri në 

30.08.2018



Emri Emri

Firma Firma

Data Data

Dega Ekonomike e Kultures

ANEKSI nr.5  "Projektet  e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke) 4+5

                    1 2 3 4                        5                               6 7 8 9

 Vlera e plotë  Viti i fillimit

Viti i 

përfundimi

t

Buxheti 2017

 e të të

 projektit projektit projektit

1410421
Realizim I memorialit te persekutuarve 

politik
            2,700 2018 2018                 2,700 0

1410317 Blerje paisje orendi             1,070 2018 2018                 1,070 0

1410311 Blerje ekspozitoreve                100 2018 2018                    100 0

1410175 Blerje instrumenta muzikore                110 2017 2017                 110                       -                            110                        110 
Proc.realizuara ne 2017 ,likuduara ne 

2018

1410201 Blerje paisje TIK                258 2017 2018                   58                    200                            58                          58 
Proc.realizuara ne 2017 ,likuduara ne 

2018

1410295

Zhvillimi dhe pasurimi i fondit te 

bibliotekes Blerje libra, revista, 

periodik

            1,989 2017 2018                 989                 1,000                          989                        989 
Proc.realizuara ne 2017 ,likuduara ne 

2018

1410355
Prodhim dhe vendosje paisje 

metalike,objekte Gurta MH
               116 2017 2017                 116                          116                        116 

Proc.realizuara ne 2017 ,likuduara ne 

2018

1410356
Rikonstruksion I salles -b te Galerise 

se Arteve
            2,000 2017 2018              1,000                 1,000                             -                          -   

1410357

Realizim I vetrates Duralumin me 

xhama te qendres Kulturoee "Pjeter 

Gaci

               100 2017 2017                 100                             -                          -   

1410358 Blerje e Ekspozitoreve                100 2017 2017                 100                             -                          -   

1410419
Hartim dhe Konceptim I projektit 

arkitektonik te muzeut Osos kuka
               300 2018 2018                    300 

            8,844              2,474                 6,370                       1,274                        -                       1,274 

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

 Grant/ Vlera e plotë 
Viti i 

fillimit

Vitit i 

përfundimit

 Buxheti 

________ 

 Kredi e të të  Kontraktuar 

projektit projektit projektit

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisj

es Vendore

Kodi 

projektit
Emertimi i projektit

 Plani i 

buxhetit viti 

2018 

 REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i vitit  

deri në periudhën 

aktuale 

REALIZIMI 

për periudhën 

e raportimit (8-

mujore/vjetore)

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i 

projektit deri në 

periudhën 

Komente

Kontraktuar

Kodi 

projektit
Emertimi i projektit

 Plani i buxhetit 

viti ______ 

REALIZIMI 

për periudhën 

e raportimit (4-

mujore/vjetore)

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i vitit 

deri në 

periudhën 

aktuale

REALIZIMI PROGRESIV  nga fillimi 

i projektit deri në periudhën aktuale



1410294 Nje piano per qytetin e artit           79,790            4,000,000 2017 2017                       -                               -                          -   0

                      -   0

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke) MNZSH

Vlera e plotë Viti i fillimit

Viti i 

përfundimi

t

Buxheti 

________

e të të

projektit projektit projektit

1410408 Blerje automjet zjarrfikese      1,000.000 2018 2018          665.800          1,000.000                   665.800                        -                   665.800 

1410472 Mjete dhe paisje te tjera teknike      5,000.000 2018 2018       4,998.000          5,000.000                4,998.000                        -                4,998.000 

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke) DSHBP

Vlera e plotë Viti i fillimit

Viti i 

përfundimi

t

Buxheti 

________

e të të

projektit projektit projektit

1410473 Blerje automjet      1,202.000 2018 2018       1,140.000          1,202.000                1,140.000                        -                1,140.000 

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisj

es Vendore

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i 

projektit deri në 

periudhën 

Komente

Kontraktuar

Kodi 

projektit
Emertimi i projektit

Plani i 

buxhetit viti 

______

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i vitit 

deri në periudhën 

aktuale

REALIZIMI 

për periudhën 

e raportimit (4-

mujore/vjetore)

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i 

projektit deri në 

periudhën 

Komente

Kontraktuar

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisj

es Vendore

Kodi 

projektit
Emertimi i projektit

Plani i 

buxhetit viti 

______

REALIZIMI 

PROGRESIV  

nga fillimi i vitit 

deri në periudhën 

aktuale

REALIZIMI 

për periudhën 

e raportimit (4-

mujore/vjetore)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Kryetari i 

Njësisë së 

Vetëqeverisj

es Vendore
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