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Funksioni : 03  Rendi dhe siguria publike 

Nenfunksioni 031: Shërbimet policore 

Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore 

Vështrim i përgjithshëm 

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në 

shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e 

informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.  

Kodi i programit Emri i Programit Përshkrimi i programit 

03140 Shërbimet e Policisë 

Vendore 
 Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së 

jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, 

në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në 

kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; 

 Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga 

Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të 

Njësisë; 

 

 

 

Projekte të rëndësishme 

Kodiprojektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit 

Buxheti 

për 

2019 

në mijë 

lekë 

Fillon Mbaron 

P03140.O1.A1 

Vazhdimësia e menaxhimit efektiv te Policise 

Bashkiakenëfunksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve 

dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për 

ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.  

18106 2019 2021 

P03140.O2.A1 Pajisje me  Uniforma për Policinë Bashkiake 500 2019 2021 

P03140.O2.A2   
Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për 

funksionimin e policise Bashkiake 
555 2019 2021 

P03140.O2.A3   
Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion  të policise 

bashkiake 
40 2019 2021 

P03140..O2.A4   Blerje automjete në funksion të policisë bashkiake 2000 2019 2019 

P03140.O2.A5. 

 
Furnizim vendosje kamera sigurie 6663   

 TOTALI 27864   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit 
Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Shërbim të rendit, 

qetësisë dhe 

mbarëvajtjes së jetës 

dhe punëve publike 

brenda territorit të 

bashkisë, në 

përputhje me 

dispozitat ligjore. 

Parandalimin e 

kundërvajtjeve 

admini-strative, 

forcimin, 

inspektimin dhe 

monitorimin e 

zbatimit të 

rregulloreve e të 

akteve të bashkise 

dhe keshillit 

bashkiak brenda 

juridiksionit  vendor 

dhe në përputhje me 

përcaktimet ligjore. 

O1. Policise vendore e 

trajnuar dhe e 

kualifikuar për kryerjen 

e funksioneve dhe 

përgjegjësive. 

nr  punonjës të Policisë bashkiake 24  punonjës 

24  punonjës 24  punonjës 24  punonjës 

 O2. Sigurimi i 

Shërbimeve 

mbështetëse për 

mirëfunksionimin e 

policise 

 nr  uniforma per  punonjesit e Policise 

bashkiake 

4 kompltete 

ceremoniale, 23 

komplete verore dhe 

dimrore 

24 komplete verore 

dhe dimrore 

24komplete verore dhe 

dimrore 

24komplete verore dhe 

dimrore 

nr  automjetesh ne 

dispoziciontePolicisëbashkiake.  

1 mjet transportinë 

gjendje të mire pune ne 

gadishmeri me te larte 

për kryerjen e detyrave 

dhe funksioneve të 

përditshme të policise 

bashkiake sipas 

nevojave 

1 mjet transporti në 

gjendje të mire pune 

ne gadishmeri me te 

larte për kryerjen e 

detyrave dhe 

funksioneve të 

përditshme të policies 

bashkiake sipas 

nevojave 

2 mjete transporti në 

gjendje të mirë pune 

ne gadishmeri me te 

larte për kryerjen e 

detyrave dhe 

funksioneve të 

përditshme të policisë 

bashkiake sipas 

nevojave 

2 mjete transporti në 

gjendje të mirë pune 

ne gadishmeri me te 

larte për kryerjen e 

detyrave dhe 

funksioneve të 

përditshme të policisë 

bashkiake sipas 

nevojave 

nr  dokumentacioni (  blloqe gjoba, 

raporte sherbimi dhe blloqe akt kontrolli )  

 

Sigurimi i 

dokumentacionit per 

100 blloqe 

gjoba,100raporte 

sherbimidhe 100 

blloqe akt kontrolli .  

Sigurimi i 

dokumentacionit per 

100 blloqe gjoba,100 

raporte sherbimi dhe 

100 blloqe akt 

kontrolli . 

Sigurimi i 

dokumentacionit per 

100 blloqe gjoba,100 

raporte sherbimi dhe 

100 blloqe akt 

kontrolli . 

Sigurimi i 

dokumentacionit per 

100 blloqe gjoba,100 

raporte sherbimi dhe 

100 blloqe akt 

kontrolli . 

nr  automjete    1  automjet  6+1      

nr kamera te vendosura ne pika strategjike 

te qytetit 

Ne qytet nuk ka 

kamera sigurie 

Vendosja ne pika 

strategjike 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Të dhënat e programit t-1 t t+1 Trendi 

Numrii stafit 24 24 24 24 

 

Informacion financiar 
      

Vitet Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
27,864 19,863 20,337 

Shpenzimet bruto 10,830 13,788 18,375 27,864 19,863 20,337 

Të ardhurat e programit - - - 6,663 - - 

Shpenzimet neto 10,830 13,788 18,375 21,201 19,863 20,337 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
18,106 18,468 18,837 

Investimet kapitale - - - 8,663 - - 

 

 
Komente 

Programi 03140: Sherbimet e policise vendore, ka si burim financimi transferten e pakushtezuar . Mbulimi i 

shpenzimeve nga tarifat dhe transfertat me destinacion  jane 0 per secilin vit. Shpenzimet neto jane shpenzime qe 

mbulohen plotesisht nga transferta e pakushtezuar . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per 

paga me rreth 65% ne vitin 2019, 93% ne vitin 2020 dhe 92.6% ne vitin 2021.Shpenzimet korrente  zene 4 % ne 

vitin 2019, 7% ne vitin  2020 dhe 7.4% ne vitin 2021, ndersa shpenzimet kapitale zene 31% ne vitin 2019 dhe 0% 

ne 2020 dhe 2021.  
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c) Aktorët e mundshëm 

 
d) Kontributet e mundshme në projekt 

4. Policia Bashkiake 
5. Drejtoria e Financës 
6. Institucioni qe ndjek shpenzimet: Bashkia Qender 

 
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për çdo aktivitet të mësipërm (pika iii) 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 Totali 

(mijelekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
 Transferime 

Kapitale 

A.1 Paga dhe shtesat mbi paga 15621 15621     

A.2 
Kontributi për sigurimeshoqërore 
dhe shëndetesore 2485  2485    

 
Shuma 18106 15621 2485    

 
 

 

Nr. 1 

Projekti: P03140.O1.A1 
Vazhdimësia e Menaxhimit efektiv te Policise Bashkiake 
në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe 
objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës 
për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. 

 
FUNKSIONI. 3 Rendi dhe siguria publike 
N/Funksioni.031:Sherbimet policore 
Llojet e programit:P03140.Sherbimet e     
policise vendore 
 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

 Paga dhe shtesatmbipaga 
Zbatimi i Buxhetit për shpenzime personeli, bazohet tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave 
mbipagë në përputhje me aktet nën ligjore në fuqi, Brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Në zbatim të vendimit të 
Këshillit të Ministrave nr.165 datë 02.03.2016” Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e 
kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrative të njësivetëve 
të qeverisjes vendore”. 
Policia bashkiake ushtron aktivitetin e saj bazuar në ligjin nr. 8224,datë 15.05.1997 ”Për organizimin dhe funksionimin e policies 
së bashkisë dhe të komunës”,i ndryshuar , V.K.M  nr.313, date 21.07.2002  “PER CAKTIMIN E STRUKTURES, TE NUMRIT 
TE PUNONJESVE DHE SHPENZIMEVE  UXHETORE TE POLICISE SE  ASHKISE DHE KOMUNES” te ndryshuar. 
Struktura përfshin, 24 punonjës policia bashkiake,  
Policia bashkiake është organ ekzekutiv që ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes 
së punëve publike Brenda territorit të bashkisë a të komunës, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe që nuk janënë 
competence të autoriteteve të tjera shtetërore. 
Nje nga detyrat e policisë bashkiake eshte të marrë masa për ruajtjen e rendit, kur ka grumbullime njerëzish, si në tregje, 
panaire, ceremoni publike, artistike, fetare e sportive, në kinema, teatro, pallate e salla sportive, objekte të kultit dhe në mjedise 
të tjera publike. 
Per rrjedhoje i gjithe stafi eshte ne sherbim edhe ne ditet e pushimit dhe festave zyrtare sipas aktiviteteve qe jane miratuar me 
VKB, urdhera, vendime, VKM etj.  
Per perballimin financiar te oreve jashte orarit eshte llogaritur edhe shuma per perballimin financiar te tyre. 
- Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetesore 

Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetesore do të jetë në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë 
11. 05. 1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, date 13. 10. 1994 “Për 
sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. 
- Kompensim për kryefamiljarët me ngarkesë me mëshumë se tre persona në ngarkim 

Sipas VKM Nr. 499, dt 13.08.1998, VKM. Nr. 683 dt 28.10.1988 dhe udhëzimit të M.P.Ç.Sociale, nr 3311, dt 24. 12. 1998, të 
punësuarit në sektorin buxhetor përfitojnë shpërblim sipas rastit 

ii. Synimi i projektit 

 
Garantimi i pagesave te stafit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 
Sigurimi i shpenzimeve të pagave, oreve jashte orari, ditefestash zyrtare dhe dite pushimi, sigurimeve shoqerore dhe 
shëndetësore të Policise Bashkiake 

b) Rezultatet që prisni (shërbimet apo produktet që u dorëzoni përfituesve të synuar) 

Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të  Policisë Bashkiake në 
mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me  profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 Totali 

(mijelekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
 Transferime 

Kapitale 

A.1 Paga dhe shtesat mbi paga 15934 15934     

A.2 
Kontributi për sigurime shoqërore 
dhe s hëndetesore 

2534 
 

2534 
   

 Shuma 18468 15934 2534    

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

 
Totali 
(mijelekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferime 

Kapitale 

A.1 Paga dhe shtesat mbi paga 16252 16252 
    

A.2 
Kontributi për sigurime shoqërore 
dhe shëndetesore 

2585 
 

2585 
   

 Shuma 18837 16252 2585    

 

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit 2019, 2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
3. Policia  Bashkiake 
4. Institucioni  likujdues:  Bashkia Shkoder 
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Nr.2 

 
Projekti: P03140.O2.A1 
Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake 

 
FUNKSIONI. 3 Rendi dhe siguria publike 
N/Funksioni.031:Sherbimet policore 
Llojet e programit:P03140.Sherbimet e policise vendore 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata 

 
 azuar në ligjin nr. 8224,datë 15.05.1997 ”Për organizimin dhe funksionimin e policis ë së bashkisë dhe të komunës”,i 
ndryshuar,vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 333 datë 02.06.1998 për “Miratimin e normës së veshmbathjes për policinë”,i 
ndryshuar, dhe urdherat në zbatim të këtij ligji ku përcaktohen qartë standartet dhe kriteret për normat e uniformave të policisë 
bashkiake ështe e nevojshme qe te realizohet blerja kompleteve verore ose dimerore per 24 punonjes te Policise bashkiake 

ii. Synimi i projektit 

Rritja e imazhit përballë komunitetit për një prezantim sa më dinjitoz, përmirësimi i performancës së Policisë së Bashkisë dhe 
zbatimit të ligjit në shërbim të qytetareve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Identifikimi i kërkesave përuniforma 
2. Përgatitja e dokumentacionit për prokurim në zbatim tëligjit 
3.Zbatimi procesit ( blerja euniformave) 

b) Rezultatet e pritshme 

Përmirësim i i mazhit të Policisë së Bashkisë 

c) Aktoret e mundshem d) Kontributet e mundshme në project 

1. PoliciaBashkiake 

2. Institucioni qe ndjek shpenzimet:Bashkia 
Qender 

 
Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali 

(000 lek ) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Identifikimi i kërkesave për uniforma     

A.2 Procedurat administrative të tenderimit etj.     

A.3 Blerje uniforma 500  500  

Shuma 500  500  

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali 

(000 lek ) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Identifikimi i kërkesave për uniforma     

A.2 Procedurat administrative të tenderimit etj.     

A.3 Blerje uniforma 800  800  

Shuma 800  800  

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali 

(000 lek ) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.1 Identifikimi i kërkesave për uniforma     

A.2 Procedurat administrative të tenderimit etj.     

A.3 Blerje uniforma 800  800  

Shuma 800  800  

f) Periudha e zbatimit Gjatë vitit,2019,2020,2021 g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit:         Policia 
Bashkiake 
Institucioni likujdues: BashkiaShkoder 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr. 3 

Projekti:P03140.O2.A2 
Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të 
transportit për funksionimin e Policise 
Bashkiake 

FUNKSIONI. 3 Rendi dhe siguria publike 
 
N/Funksioni.031:Sherbimet policore 
 
 
Llojet e programit:P03140.Sherbimet e policise vendore 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Aktualisht në funksion të policise bashkiake  eshte  1 automjet ,I cili vazhdon te jete i amortizuar pasi eshte respektivisht 
prodhime te viteve 1994, prandaj ka nevojë për shërbime mirëmbajtje, furnizim me karburant, shërtbimin e kontrollit teknik 
,pagesëne taksave dhe siguracioneve gjatë vitit. 

ii. Synimi i projektit 

Mjete transporti funksionale, për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të Policise Bashkiake sipas nevojave që ato 
kanë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 
5. Vlerësimi i gjendjes teknike të mjeteve të transportit në serviset e liçensuara dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të 

riparohen dhe të kthehen apo të mbahen në gjendje pune, si dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të nxirren jashtë përdorimit 
nga komisioni(proces në vazhdim) 

6. Identifikimi i nevojave për karburant,pjesë këmbimi dhe shërbimi i mirëmbajtjes së këtyreautomjeteve. 
7. Përgatitja e preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse të nevojshme përprokurim. 

8. Zbatimi i procedurave te prokurimit sipas specifikimeve teknike të paracaktuara dhemonitorimi 
8.1. Blerje karburanti për nevojat e Policise BashkiakeShkodër 
8.2. Shërbimi i mirëmbajtjes te mjeteve tetransportit 
8.3. Siguracioni i automjeteve 
8.4. Taksaqarkullimi,kolaudimi 
5.     Marrja ne dorëzim dhe magazinimi i mallrave apo shërbimeve 

b) Rezultatet e pritshme 

Mjete transporti në gjendje pune ne gadishmeri me te larte për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të policiesë 
vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave. 

c) Aktorët e mundshëm 
Policia Bashkiake 
Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës 
Institucioni qe ndjek shpenzimet: Bashkia Qender 

 
d) Kontributet e mundshme  
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimet sipas aktiviteteve 2019 

Totali 
(000/lek) 

Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative Kapitale 

A.4.1 
Blerje e karburantit për nevojat e Policise 
Bashkiake Shkoder 

459 
 

459 
 

A.4.2 
Shërbimi i mirëmbajtjes së 
mjeteve të transportit 

60 
 

60 
 

A.4.3 Siguracionit të automjeteve 19  19  

A.4.4 
Taksa te qarkullimit dhe kolaudimi i 
automjeteve 

17 
 

17 
 

Shuma 555  555  

Shpenzimet sipas aktiviteteve 2020 Totali (000/lek) Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative Kapitale 

A.4.1 
Blerje e karburantit për nevojat e Policise 
Bashkiake Shkoder 

459 
 

459 
 

A.4.2 
Shërbimi i mirëmbajtjes së 
mjeteve të transportit 

60 
 

60 
 

A.4.3 Siguracionit të automjeteve 19  19  

A.4.4 
Taksa te qarkullimit dhe kolaudimi i 
automjeteve 

17  
17 

 

Shuma 555  555  

Shpenzimet sipas aktiviteteve 2021 Totali (000/lek) Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative Kapitale 

A.4.1 
Blerje e karburantit për nevojat e 
Policise Bashkiake Shkoder 

564 
 

564 
 

A.4.2 
Shërbimi i mirëmbajtjes së 
mjeteve të transportit 

60 
 

60 
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A.4.3 Siguracionit të automjeteve 19  19  

A.4.4 
Taksa te qarkullimit dhe kolaudimi i 
automjeteve 

17 
 

17 
 

Shuma 660  660  

f) Periudha e zbatimit 
 

Gjatë vitit 2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Policia Bashkiake 

  Institucioni likujdues: Bashkia Shkoder 
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Nr.4 

 

Projekti: P1.F1.O2.A2 
Blerje dokumentacioni  shtypshkrime në funksion të 
Policise Bashkiake 

 
FUNKSIONI. 3 Rendi dhe siguria publike 
N/Funksioni.031:Sherbimet policore 
Llojet e programit:P03140.Sherbimet e policise vendore 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata 

 
Sasia e shtypshkrimeve duhet të plotësohet çdo vit sipas nevojave të Policisë Bashkiake. Mungesa në materiale sjell pasoja në 
përmbushjen e detyrave. kërkon vazhdimisht planifikim shpenzimi për blerjet e dokumentacioneve  të domosdoshme e për 
kryerjen dhe ofrimin e shërbimeve. Rritja e kërkesës për blerje të dokumentacionit (shtypshkrime te ndryshme, akt konstatime 
shkelje ,akt kontrolle raport sherbime etj) është domosdoshmëri për mbarëvajtjen e punës per policise bashkiake në 
BashkinëShkodër dhe  kerkohet sigurimi i dokumentacionit per 100 blloqe gjoba,100 raporte sherbimi dhe 100 blloqe akt 
kontrolli .  

ii. Synimi i projektit 

 
Të rritet performanca në punë e policise bashkiake të Bashkisë .Sigurimi dhe furnizimi i vazhdueshëm me shtypshkrime, që t‟iu 
mundësojë punonjësve përmbushjen e detyrave dhe objektivave. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 
7. Identifikimi i kërkesës përmateriale 
8. Vlerësimi i kërkesave në përputhje mekapacitetet 

9. Zbatimi proceduravetenderuese 
3.1      Blerje dokumentacione(shtypshkrime) 
3.2      Marrja në dorëzim dhe magazinimi imaterialeve 

10. Shpërndarja sipas planit të aktiviteteve tëprojektit 
11. Sigurimi dhe furnizimi sipaskërkesave 

b) Rezultatet e pritshme 

 Përmirësimi kushteve të punës dhe përmbushja e detyrave në kohë për policine bashkiake te BashkisëShkodër 

 Rritja e eficensës dhe efektivitetit në punë nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë siç është furnizimi vazhdueshëm me 
shtypshkrime përpunonjësit. 

 Rritjen e performancës dhe përmirësimin e cilësise së punës në shërbim tëkomunitetit. 

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

 
Institucioni qe ndjek shpenzimet: Bashkia Qender 

 
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali 

(000 lekë) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.5 
Blerje dokumentacione (shtypshkrime) 

40 
 

40 
 

Shuma 40  40  

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali 

(000 lekë) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.5 
Blerje dokumentacione (shtypshkrime) 

40 
 

40 
 

Shuma 40  40  

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali 

(000 lekë) 

Nga kjo: 

Paga, sig operative Kapitale 

A.5 
Blerje dokumentacione (shtypshkrime) 

40 
 

40 
 

Shuma 40  40  

 

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë vitit,2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 

Policia Bashkiake 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkoder 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 5 

 
P03140.O2.A4  Blerje automjete në 
funksion të policisë bashkiake 

 
FUNKSIONI. 3 Rendi dhe siguria publike 
N/Funksioni.031:Sherbimet policore 

Llojet e programit:P03140.Sherbimet e policise vendore 

 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Aktualisht në funksion të policise bashkiake  eshte  1 automjet ,I cili vazhdon te jete i amortizuar pasi eshte respektivisht 
prodhime te viteve 1994, prandaj për t‟i shërbyer sa me mire dhe ne kohe Policisë  ashkiake ky mjet eshte pa mjaftueshem per 
te kryer nevojat e policies bashkiake dhe si rrjedhoje është e domosdoshme të realizohet blerja e nje mjeti tjeter, nje automjet 
me kapacitet vendesh 6+1. 

ii. Synimi i projektit 

Mjete transporti funksionale, për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të Policise Bashkiake sipas nevojave që ato 
kanë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 
1.indentifikimi i kerkeses per mjetin 
2.vleresimi i kerkeses. 

3.Zbatimi i procedurave te prokurimit sipas specifikimeve teknike të paracaktuara dhemonitorimi 
   4.Blerje automjete në funksion të policisë bashkiake 
5.Marrja ne dorëzim dhe magazinimi 

b) Rezultatet e pritshme 

Mjete transporti në gjendje të mirë pune ne gadishmeri me te larte për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të 
stroktures se policies bashkiake sipas nevojave. 

c) Aktorët e mundshëm 
Policia Bashkiake 
Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës 
Institucioni qe ndjek shpenzimet: Bashkia Qender 

 
d) Kontributet e mundshme në projekt 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimet sipas aktiviteteve 2019 

Totali 
(000/lek) 

Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative Kapitale 

A.4 
Blerje automjete në funksion të policisë 
Bashkiake 

2000 
 

 
2000 

Shuma 2000   2000 

 

f) Periudha e zbatimit 

Gjatë vitit 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Policia Bashkiake 
   Institucioni likujdues: BashkiaShkoder 
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Nr.6 

P03140.O2.A5. 
Furnizim vendosje kamera sigurie per ambjente 
publike 

FUNKSIONI. 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE 
NENFUNKSIONI.031 SHERBIMET POLICORE 
Llojet e programit:P03140.Sherbimet e 
PoliciseVendore 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 azuar ne nenin 29 te lingjit Nr.139/2015”Per veteqeverisjen vendore”,Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë 
publike, Bashkitë janë përgjegjëse për garantimin embrojtjes civile, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, 
sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
Në nenin 5 te ligjit Nr.19/2016 ”Per masat shtese te sigurise publike”, percaktohen qarte detyrimet ne funksion te 
percaktimeve ligjore, kerkohet marrja  e  masave shtesë per sigurine në sheshe të hapura, parqe, kënde të lojërave, 
parkime, në mjedise të hapura apo të mbyllura, që kemi në administrim apo pronësi dhe që, sipas vlerësimit të Policisë 
Bashkiake, përbëjnë burim rreziku të shtuar për rendin dhe sigurinë publike. 
Policia e Shtetit identifikon të gjitha subjektet që disponojnë dhe administrojnë sisteme të sigurisë, si kamera për 
regjistrim të pamjeve filmike, CCTV me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në 
NRV/Server deri në 2 muaj apo përdorin pajisje elektronike të teknologjisë së lartë për identifikimin, në funksion të 
sigurisë (detektorë, ura kontrolli, reader, GPS etj.), me qëllim njoftimin dhe regjistrimin e tyre në regjistrin e të dhënave. 
Masat shtesë të sigurisë janë:  

a. Përdorimi i sistemit të kamerave CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe, që ruajnë imazhet 
filmike në NRV/Server deri në 2 muaj;  

b. Përdorimi i pajisjeve elektronike të teknologjisë së lartë për identifikimin, në funksion të sigurisë (detektorë, ura 
kontrolli, reader, GPS etj.);  

c. Në varësi të vlerësimit të rrezikut dhe në bashkëpunim me strukturat e Policisë së Shtetit, lidhja e sinjalit të 
alarmit për bankat dhe objekte të rëndësishme shtetërore, në nivel qendror dhe vendor, me sallat e 
komandimit/informacionit të Policisë së Shtetit;  

1. Përdorimi i Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike (SHPSF).  
2. Niveli i masave shtesë të sigurisë dhe lloji i masës që duhet të përdorin subjektet, në varësi të 

aktivitetit apo vlerësimit të rrezikut, përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për rendin dhe 
sigurinë publike. 

3. Vendosja dhe përdorimi i masave shtesë të sigurisë shoqërohet me njoftimin për publikun. 
Bashkia me nismën e saj, po përdor burimet e veta financiare, synon të investojë për blerjen dhe instalimin e kamerave me rezulocion 
të lartë me qëllim ngritjen në nivel më të lartë të shërbimit të sigurisë dhe qetësisë publike në interes të bashkësisë. 
Bashkëpunimi me drejtorinë vendore të Policisë së Qarkut Shkodër, Ministrinë e Brendshme është e domosdoshme. 
Vendosja e instrumentave të tillë për rritjen e kontrollit dhe monitorimit të sigurisë publike do të ndihmojë dhe mbështesë 
edhe punën e Drejtorisë së policisë, institucioneve të tjera publike, bizneseve dhe familjeve në Shkodër. Do të garantojë 
më shumë siguri dhe rend për rininë dhe do të ndihmojë në reduktimin e kundravajtjeve dhe krimit.  

ii. Synimi i projektit 

- Mbikqyrja e ambienteve publike në të cilin mund të zhvillohen veprimtari të ndryshme ekonomike, tregtare, 
sportive, kulturore, mjedise publike e private për shërbime, parkim automjetesh, mbajtje të depozitave të ujit etj, 
me qellim rritjen e sigurise publike. 

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit 

 Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim  
 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit; 
 Njoftimi për publikun 

b) Rezultatet që prisni  

- Rritje e sigurisë publike; 

- Rritja e kapaciteteve monitoruese te pikave te cilat sipas analizes se rriskut rrezultojne me fluks te shtuar te 
mundesive pere ndodhi ose ngjarje qe cenojne rendin dhe sigurine publike; 

- Reduktim i kundravajtjeve administrative; 

- Reduktim i veprave penale;. 

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

3. PoliciaBashkiake 
4. Policia e Shtetit 

Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 

Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A 1 
Furnizim vendosje 
kamera sigurie 

6,663 
 

   6,663 

 
Shuma 6,663     6,663 

f) Periudha e zbatimit  
vitit 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Policia bashkiake 
Institucioni likujdues:Bashkia Shkoder 
 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nenfunksioni :032 Shërbime të mbrojtjes ndaj zjarrit 

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 
 

Vështrim i përgjithshëm  

Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; 

Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet 

natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. 

Kodi i 

programit 
Emri i Programit Përshkrimi i programit 

03280 Mbrojtja nga zjarri dhe 

mbrojtja civile  
 Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i 

shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes 

kundër zjarrit; 

 Mbështetja e programeve trajnuese të 

parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; 

 Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër 

zjarrit; 

 Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave 

përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si 

shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i 

zonave të përmbytura etj. 

 

 
 Projekte të rëndësishme 

Kodi i projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  
Buxheti 

2019 

Fillon Mbaron 

P03280.O1.A1 

Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi 

i strukturave vullnetare ne bashkine 

Shkoder. 

 2019 2021 

P03280.O1.A2 
Perballimi i ndihmave te menjehershme 

per familjet me raste fatkeqesie 

 

3,000 
2019 2021 

P03280.O1.A3 

Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik 

për masat MZSH dhe certefikimi për 

MZSH i të gjitha objekteve të vartësi të 

Bashkisë. 

 

1,000 
2019 2021 

P03280.O2.A1 Shërbimi i MZSH  41,061 2019 2021 

P03280.O2.A2 Rikostruksion i godines se MZSH 1,710 2019 2019 

P03280.O2.A3 
Blerja e mjeteve ndihmese per sherbimin 

zjarrfikes dhe blerje automjet zjarrfikes 
 2019 2021 

TOTAL 46,771   

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit 
Synimet 

2018 2019 2020 2021 

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.                                                                                   

1. Perafrimi me standartet 

europiane te organizimit te 

mbrojtjes civile. 

2. Sigurimi i mbrojtjes 

civile ne te gjithe territorin. 

3. Parandalimi. 

4. Informim publik per 

reziqet dhe aktivitetet e 

organeve vendore 

përgjegjëse për mbrojtje 

nga fatkeqësitë natyrore dhe 

fatkeqësitë e tjera.                                                     

 

Strukturat per 

planifikimin, 

menaxhimin dhe 

përballimin e 

emergjencave civile. 

- Konsolidimi i 

instrumentave 

menaxhues per EC .  

- Popullsia e ndikuar 

nga fatkeqesite; 

- Zone e ndikuar nga 

fatkeqesite 

 - Konsolidim i 

strukturave të 

emergjencave civile 

për mbrojtjen civile 

në të gjithë 

territorin. 

- Database i 

burimeve dhe 

mjeteve të gatshme 

në rast emergjence;  

- Vleresim i 

përfunduar i riskut 

në tërritorin e 

Bashkisë; 

- Ngritja e strukturës 

së vullnetarëve 

civilë; 

- Staf i trajnuar; (nr. 

Trajnimesh) 

- 1700 banore e 

rrezikuar nga dimri 

ne 3 Nj. A (Pult, 

Shosh e Shale)  

- 5000 ha territor i 

permbytur ne 6 Nj.A 

(Gur i Zi, Ana e 

Malit, Berdice, Dajc, 

Velipoje, Rrethina) 

+ Qytet; 

- 734. shtepi te 

rrethuara e me 

prezence nga uji 

gjate përmbytjeve të 

 - Konsolidim i 

strukturave të 

emergjencave civile për 

mbrojtjen civile në të 

gjithë territorin. 

- Zgjerimi i strukturës 

me vullnetarëve civilë. 

- Trainime të stafit dhe 

te vullnetareve. 

- Reduktim i riskut te 

demeve 

 - Shtim i kapaciteteve njerëzore e 

logjistike në funksion të  

emergjencave civile për mbrojtjen 

civile në të gjithë territorin. 

- Zgjerimi i strukturës me 

vullnetarëve civilë. 

- Trainime të stafit dhe te 

vullnetareve.Reduktim i riskut te 

demeve 

 

 - Shtim i kapaciteteve 

njerëzore e logjistike në 

funksion të  

emergjencave civile për 

mbrojtjen civile në të 

gjithë territorin. 

- Zgjerimi i strukturës 

me vullnetarëve civilë. 

- Trainime të stafit dhe 

te vullnetareve. 

- Reduktim i riskut te 

demeve 
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vitit 2018; 

310974940 lekë 

vlerësimi i dëmeve 

në përmbytjet e vitit 

2017; 

-Zbatimi rigoroz i 

afateve dhe 

procedurave ligjore per 

dhenien e ndihmes se 

menjehershme. 

Realizimi ne kohe 

sipas ligjshmerise 

dhenies se ndihmes 

se menjehershme.  

- Ndjekja e 

proçedurave per 

trajtim te metejshem 

me ndihme.  

- 13 raste  te 

trajtuara ; 

Realizimi ne kohe sipas 

ligjshmerise dhenies se 

ndihmes se 

menjehershme.  

- Ndjekja e 

proçedurave per trajtim 

te metejshem me 

ndihme.  

Realizimi ne kohe sipas 

ligjshmerise dhenies se ndihmes se 

menjehershme.  

- Ndjekja e proçedurave per 

trajtim te metejshem me ndihme.  

Realizimi ne kohe sipas 

ligjshmerise dhenies se 

ndihmes se 

menjehershme.  

- Ndjekja e 

proçedurave per trajtim 

te metejshem me 

ndihme.  

-nr projekte kundra 

zjarri per objektet ne 

pronesi te Bashkise; 

70 projekte të 

mbrojtjes kundra 

zjarrit janë hartuar;  

Blerja e fikseve 

automatike të zjarrit 

për objekte arsimore 

250 cope; 

   

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.                                                                                   

1. Perafrimi me standartet 

europiane te organizimit te 

mbrojtjes civile. 

2. Sigurimi i mbrojtjes 

; 

- nr fikese zjarri ne 

objekte per furnizim 

dhe per rimbushje 

- Kryerja e kontrollit 

sistematik vjetor per 

certefikimin për 

MZSH i objekteve  

të Bashkisë.  

Kryerja e kontrollit 

sistematik vjetor per 

certefikimin për MZSH 

i objekteve  të 

Bashkisë. 

Kryerja e kontrollit sistematik 

vjetor per certefikimin për MZSH 

i objekteve  të Bashkisë. 

Kryerja e kontrollit 

sistematik vjetor per 

certefikimin për MZSH 

i objekteve  të 

Bashkisë. 

-Shërbim i -Shërbim i rimbushjes - Blerja e 30 cope fiksev -Shërbim i rimbushjes 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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civile ne te gjithe territorin. 

3. Parandalimi. 

4. Informim publik per 

reziqet dhe aktivitetet e 

organeve vendore 

përgjegjëse për mbrojtje 

nga fatkeqësitë natyrore dhe 

fatkeqësitë e tjera.                                                     

rimbushjes për 1112 

cope (total) bombula 

të fikseve 

automatike të zjarrit 

për objektet 

arìdministrative dhe 

shkollat:  

- shërbim i 

rimbushjes për 895 

cope bombula të 

fikseve automatike 

të zjarrit ne shkolla.  

- shërbim i 

rimbushjes për 132  

cope  bombula të 

fikseve automatike 

të zjarrit gjendje 

prane MZSH-se, 

- shërbim i 

rimbushjes për 3 

cope bombula të 

fikseve automatike 

të zjarrit ne NJA Gur 

i ZI,  

- shërbim i 

rimbushjes për 82 

cope shërbim i 

rimbushjes për ne 

godinen e Bashkise 

Shkoder 

për 1362 cope (total) 

bombula të fikseve 

automatike të zjarrit për 

objektet 

arìdministrative dhe 

shkollat: 

- shërbim i rimbushjes 

për 1145 cope bombula 

të fikseve automatike të 

zjarrit ne shkolla. 

- shërbim i rimbushjes 

për 132  cope  bombula 

të fikseve automatike të 

zjarrit gjendje prane 

MZSH-se,  

 

-shërbim i rimbushjes 

për 3 cope bombula të 

fikseve automatike të 

zjarrit ne NJA Gur i ZI, 

- shërbim i rimbushjes 

për 82 cope shërbim i 

rimbushjes për ne 

godinen e Bashkise 

Shkoder 

automatike të zjarrit për objekte 

shkollora  

-Shërbim i rimbushjes për 1487 

cope bombula të fikseve 

automatike të zjarrit për objektet 

arìdmini- shërbim i rimbushjes për 

1270 cope bombula të fikseve 

automatike të zjarrit ne shkolla.  

- shërbim i rimbushjes për 132  

cope  bombula të fikseve 

automatike të zjarrit gjendje prane 

MZSH-se, strative dhe shkollat:  

- shërbim i rimbushjes për 3 cope 

bombula të fikseve automatike të 

zjarrit ne NJA Gur i ZI,  

 

- shërbim i rimbushjes për 82 cope 

shërbim i rimbushjes për ne 

godinen e Bashkise Shkoder 

 

për 1517 cope (total) 

bombula të fikseve 

automatike të zjarrit për 

objektet 

arìdministrative dhe 

shkollat: 

- shërbim i rimbushjes 

për 1300 cope bombula 

të fikseve automatike të 

zjarrit ne shkolla.  

 

- shërbim i rimbushjes 

për 132  cope  bombula 

të fikseve automatike të 

zjarrit gjendje prane 

MZSH-se,  

- shërbim i rimbushjes 

për 3 cope bombula të 

fikseve automatike të 

zjarrit ne NJA Gur i ZI,  

- shërbim i rimbushjes 

për 82 cope shërbim i 

rimbushjes për ne 

godinen e Bashkise 

Shkoder 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Garantimin e shërbimit 

të zjarrfikësve në nivel 

lokal dhe administrimi i 

strukturave përkatëse, 

sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj 

Rritja e të ardhurave 

nga tarifat për 

shërbimin ndaj të 

tretëve (pajisja me fikse 

zjarri, etj) 

Ose 

Efiçienca buxhetore në 

ofrimin e shërbimit 

SHMZ 

 

- Ndryshimi në % viti 

korent kundrejt vitit të 

kaluar  

 

- Total shpenzime për 

SHMZ kundrejt totalit 

të rasteve të 

menaxhuara 

2% rritja e të 

ardhurave nga 

tarifat;  

51955 leke/rast te 

menaxhuar; 

1% rritja e të ardhurave 

nga tarifat;  

50917leke/rast te 

menaxhuar; 

1% rritja e të ardhurave nga tarifat; 

50881leke/rast te menaxhuar; 

1% rritja e të ardhurave 

nga tarifat; 

50296leke/rast te 

menaxhuar; 

 

 Rritja e SHMZ / Rritja 

e ndërhyrjes për 

shuarjen e zjarreve dhe 

shpëtimi 

- Numri i thirrjeve nga 

popullata drejt 

Shërbimit Zjarrfikës - 

ndryshimi në % viti 

korent kundrejt vitit të 

kaluar. 

16% < është numri i 

thirrjeve kundrejt 

vitit të kaluar;  

 

Nuk ka rritje në % të 

numrit të thirrjeve 

kundrejt vitit të kaluar;  

 

Nuk ka rritje në % të numrit të 

thirrjeve kundrejt vitit të kaluar;  

 

2% < është numri i 

thirrjeve kundrejt vitit 

të kaluar;  

 

       

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Të dhënat e programit 2017 2018 2019 Trendi 

Numri i punonjësve të MZSH (profesionistë) 

1+(1 
sezon 
veror) 

1+(1 sezon 
veror) 

1+(1 
sezon 
veror) 

1+(1 
sezon 
veror) 

Numri i stacioneve te shpetimit 45 sek 40 sek 40 sek 35 sek 

Koha mesatare e daljes 

nga stacioni për rast (në 

sek) 

60 sek 60 sek 60 sek 55 sek 40 sek 

1,366 1,925 1,944 1,963 60 sek 

Të ardhurat e krijuara nga tarifat (në mijë lekë) 713 600 600 600 
Rastet e ndërhyrjeve për shuarjen e zjarreve dhe 

shpëtimi 
94 198 240 260 

Raste të parandaluara nëpërmjet inspektimeve ska patur 

5 nj.ad  
(Ana e 

Malit, Dajc, 
Velipoje, 
Bërdicë, 

Rrethina+ 
Qytet 

- - 

Numri i njësive ekonomike të mbështetura në rast 

përmbytjesh 

  

  

ska patur 40 - - 

Numri i personave të mbështetura në rast 

përmbytjesh 

  

  

1+(1 
sezon 
veror) 

1+(1 sezon 
veror) 

1+(1 
sezon 
veror) 

1+(1 
sezon 
veror) 

 

 

Informacion financiar 
      

Vitet Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
46,771 47,758 

 

47,758 

Shpenzimet bruto 31,978 44,287 67,223 46,771 47,758 47,758 

Të ardhurat e 

programit 
32,584 33,789 37,776 36,385 36,404 36,424 

 

Shpenzimet neto 
(606) 10,498 29,447 10,386 11,354 

 

11,334 

 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 
   

35,796 36,512 
 

36,512 

Investimet kapitale - - 13,000 3,000 3,000 3,000 

 
Komente 

Programi 03280:Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile , ka si burim financimi transferten  specifike 

dhe te ardhurat .Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe 

transferta specifike. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga me rreth 76.5% per 

vitet  2019 ,2020 dhe 2021.Ndersa shpenzimet operative  zene 17.1 % ne vitin 2019  dhe 17.3% ne vitin 

2020 , 2021. Shpenzimet kapitale  zene mesatarisht 6.3% te shpenzimeve per te tre vitet. 
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Nr. 1 

P03280.O1.A1 
 
Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi  i strukturave 
vullnetare në Bashkinë Shkodër.. 

Funksioni 3: Rendi dhe siguria publike 
N/Funksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga 
zjarri 
Llojet e programit: 03280:Mbrojtja nga zjarri 
dhe mbrojtja civile 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 aza ligjore:139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 29, LIGJ Nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri 
dhe shpëtimin”, VKM nr 965 date 02.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturavë të drejtimit në rastet e 
Emergjencave Civile dhe krizave” 
Gjate viteve zonatendryshmeteShkodrës,janendeshurkryesishtngapermbytjet e lumenjve dhe fatkeqesi te tjera te 
shkaktuara nga veprimtaria njerezore. Në mars-prill 2018  Te permbytur ne 6 Nj.A (Gur i Zi, Ana e Malit, Berdice, Dajc, 
Velipoje, Rrethina) + Qytet jane  5000 ha dhe shtepi te rrethuara e me prezence nga uji  734.Eshte bere vlerësimi dhe  
hartuar dokumentacioniper banesat e përmbytura. Te rrezikuar nga dimri ne 3 Nj. A (Pult, Shosh e Shale) jane  1700 
banore.Eshte bere e mundur ndërhyrja per zhbllokimin e rrugesBoge-Qafe Thore-Theth. Raste zjarri ne banesa- 
19.Eshte kryer verifikimi e  hartuar dokumentacioni, eshtedhene ndihma e menjëhershme. Ka pasur bashkëpunim te 
komunitetit.Mungojne struktura vullnetare te organizuara dhe te trajnuara per raste specifike fatkeqësish natyrore. 
Bashkia  Shkodër ka pësuar një seri ngjarjesh e fatkeqësish natyrore të cilat janë përballuar me angazhimin e shumë 
aktorëve lokalë dhe kombëtar. Deri me sot nuk ka ekzistuar një skemë funksionale e emergjencave civile për përballimin 
e situatave të mundshme të fatkeqësive natyrore që mund të godasin territorin e Bashkisë Shkodër prandaj është parë e 
nevojshme hartimi i një skeme funksionale të burimeve njerëzore dhe logjistikës së nevojshme për përballimin e situatave 
të fatkeqësive natyrore që mund të godasin territorin e Bashkisë. Volumi i punës që do mbulojë kjo strukturë parashikon 
mbulimin e kryerjes së këtyre  detyrave si më poshtë:  

 Përmirësimi i performancës në drejtim të veprimtarisë së emergjencave civile përmes hartimit të një skeme 
funksionale, 

 Rritja e aftësive të personelit për të përballuar një gamë më të gjërë shërbimesh por dhe rritjen e eficiencës së 
zjarrfikësit por të sigurisë së tij personale. 

 Pajisja me plane evakuimi te te gjitha institucioneve ne territorin e Bashkise. Hartimi dhe vendosja e planit ne 
objekt. 

 Mledhja e te dhenave per te gjithe personat, institucionet, ojf etj. qe kane rol ne planizimin dhe menaxhimin e 
EC. 

 Hartimi i skemes se lajmerimit. 

 Vleresim i rrezikut qe egziston, prekshmerise dhe aftesive reaguese qe disponojme ne territorin e Bashkise 
Shkoder. 

 Pajisja me plane masat per te gjithe territorin ne rast rreziku. 

 Hartimi i dokumentit: Plani i menaxhimit të EC për të gjitha  NJA dhe Bashkinë Shkodër. 

 Dokumentimi i të dhënave për fermat bujqësore dhe bizneset që ndihmojnë në planizimin dhe menaxhimin e 
EC. 

 
Problemet e paraqitura: 

- Mungesa e planifikimit te fondeve per ngritjen e struktures se vullnetareve civile. 
- Mungesa e planifikimit per aktivitete te ndryshme si: hartimi i skemave te lajmerimit , trajnimi i stafit , etj. 

ii. Synimi i projektit  

Duke ju referuar  
- Ligjit nr. 8756 date 26.03.2001 “Për emergjencat Civile”Iperditësuar , 

Në këtë fazë ne synojmë: 

 Shërbim i qëndrueshëm për mbrotjen civile në cdo pjesë të territorit të Bashkisë Shkodër. 

 Ngritja e zgjerimi i strukturës së vullnetarëve civilë si pjesë e rëndësishme e strukturave të mbrojtjes civile. 
Përmirësimi i sigurisë publike në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër, duke siguruar informacion publik të 
vazhdueshëm për reziqet dhe aktivitetet e Bashkisë, me prioritet parandalimin e situtave që cenojnë  sigurinë e jetës dhe 
pronës së qytetarëve,bizneseve, aseteve  administrative, pasurive kulturore, natyrore, etj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Perditesimi i database për inventaret e burimeve njerezore dhe mjeteve nga çdo zyrë e institucion varësie të 
Bashkisë dhe institucioneve të tjera në territorin e Bashkisë. 

2. Vleresimi i disponibilitetit të burimeve njerzore për përfshirjen e tyre në planizimin dhe menaxhimin e EC. 
3. Mbledhja e te dhenave nga të gjitha kompanitë private për mjetet që perdoren nga ana e tyre dhe që mund të 

angazhohen në rast te EC. 
4. Trajnimi stafit 
5. Dokumentimi i planimetrisë së cdo  objekti në territor. Hartimi për ato që nuk kane planimetri. 
6. Mledhja e të dhënave për të gjithë personat, institucionet, ojf etj. që kanë rol në planizimin dhe menaxhimin e EC. 
7. Hartimiiskemëssëlajmërimit. 
8. Grumbullimi i të gjithe dokumentacionit ekzistues për vlerësimin e riskut në territor. 
9. Përgatitja e hartave të rrezikut për territoret që mungojnë. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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10. Vleresimi i prekshmerisë nga rreziku që ekziston në territor. 
11. Vlerësimi i aftësive reaguese ndaj emergjencës. 
12. Takime në çdo NJA, rajon, lagje me perfaqësues komuniteti e struktura për hartimin e planit të masave që merren 

në rast rreziku. 
13. Vendosja e elementeve te sigurise ne institucionet publike si : shkalla e emergjences, fikeset e zjarrit , hidrantetetj 
14. Sistemimi i kanaleve shkarkuese qe rrezikojne te sjellin gjendjen e EC. 
15. Sistemimi i rrugeve kryesore qe mund te bllokohen nga dëbora. 
16. Mbledhja e të dhenave nga DBUMK Shkodërper NJA . 

b) Rezultatet që prisni  

 
Bashkia Shkodër  përballon në mënyrenmë optimale situatat e emergjencave civile ( ka kontroll mbi territorin, ka plan 
emergjence masash) 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Bashkia Shkodër  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Opera
tive 

Transfe
rta 

Kapita
le 

A.1 
Vleresimi i prekshmerisë nga rreziku që 
ekziston në territor 

 
 

    

 
Shuma 2019  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Opera
tive 

Transfe
rta 

Kapita
le 

A.1 
Vleresimi i prekshmerisë nga rreziku që 
ekziston në territor   

    

 
Shuma 2020  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali(mij
e lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Opera
tive 

Transfe
rta 

Kapita
le 

A.1 
Vleresimi i prekshmerisë nga rreziku që 
ekziston në territor   

    

 
Shuma 2021  

 
    

f) Periudha e zbatimit  
Gjatëvitit 2019– 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Personeli i Sektori te Emergjencave Civile ne bashki 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkodër 
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Nr. 2 
P03280.O1.A2 
Perballimi i ndihmave te menjëhershme për familjet me 
raste fatkeqesie 

Funksioni 3: Rendi dhe siguria publike 
N/Funksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga 
zjarri 
Llojet e programit: 03280:Mbrojtja nga zjarri 
dhe mbrojtja civile 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 aza ligjore:139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 29, LIGJ Nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri 
dhe shpëtimin”, VKM nr 965 date 02.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturavë të drejtimit në rastet e 
Emergjencave Civile dhe krizave” si dhe vecanerisht VKM 329, date 16.05.2012 
 

 Hartimi dhe plotesimi i dokumentacionit per dhenien e ndihmes se menjehershme per familjet me raste 
fatkeqësie 

Eshte bere vlerësimi dhe  hartuar dokumentacioni per banesat e përmbyturaper 59 raste. Raste zjarri ne banesa- 19. 
Eshte kryer verifikimi e  hartuar dokumentacioni, eshtedhene ndihma e menjëhershme. 
 

 Hartimi dhe plotesimi i dokumentacionit per vleresimin e demit ekonomik per familjet me raste fatkeqësie 
Në mars-prill 2018  Te permbytur ne 6 Nj.A (Gur i Zi, Ana e Malit, Berdice, Dajc, Velipoje, Rrethina) + Qytet jane  5000 ha 
dhe shtepi te rrethuara e me prezence nga uji  734. Ështe punuar për përballimin e situatave të përmbytjeve të 
shkaktuara në zonën e Nënshkodrës në periudhën mars-prill 2018, në Nj. Administrative të Gurit të Zi, Ana e Malit, 
Bërdicë, Dajç, Velipojë, Rrethina dhe në Qytet. U bë i mundur kordinimi i punës me të gjitha Drejtoritë e Bashkisë dhe 
administratat e Nj. A. për mbajtjen në gadishmëri dhe pjesëmarrjes së tyre në sistemet e lajmërimit të hershëm, të 
evakuimit, të shpërndarjes së ndihmave ushqimore, në kontributin e tyre në forcimin e argjinaturave e pritave të 
rrezikuara nga ujrat e lumenjve, duke bërë të mundur që të mos rrezikohej asnjë jetë njerëzore apo bagëtie. U 
bashkëpunua me komunitetin duke realizuar një përfshirje të gjerë të tij në reduktimin e riskut nga fatkeqësitë e 
pashmangshme të motit. U realizua bashkëpunimi me Institucionet e tjera si Prefektura, Ministria e Mbrojtjes, Drejtoria e 
Përgjithshme e Emergjencave Civile, Reparti Ushtarak Vau i Dejës, Drejtoria e Policisë së Qarkut e Shoqatave të 
ndryshme të huaja apo vendase që ofruan ndihmesën e tyre në përballimin e situatës së vështirë që preku Bashkinë 
tonë.  
 
U organizuan dhe u pa gadishmëria dhe mirëfunksionimi i vend evakuimeve në godinat e konvikteve të shkollave të 
mesme për personat në nevojë si dhe vendeve të përcaktuara për evakuimin e gjesë së gjallë në Bërdicë dhe pranë 
tregut të gjesë së gjallë në Golem. 
Kanë funksionuar skemat e lajmërimit dhe evakuimit, janë kryer masat e hartuara për mbajtjen nën kontroll të territorit me 
gjithë gjendjen në kushte emergjence, duke bërë të mundur kalimin e kësaj gjendjeje pa pasoja jetësore dhe të gjësë së 
gjallë. 
 
Është punuar pa ndërprerje për 24 orë si pranë Qendrës Operacionale të ngritur pranë Bashkisë Shkodër ashtu edhe në 
terren, duke ruajtur komunikimin për marrje dhe dhënie informacioni të vazhdueshëm dhe në kohë reale duke ndihmuar 
në zvogëlimin e pasojave të mundshme duke marrë pjesë në aktivizimin e strukturave përgjegjëse për mbrojtjen civile të 
Bashkisë dhe në qëndrimin sa më afër banorëve dhe kontributin direkt pranë tyre. 
Nga ana e Këshillit Bashkiak, unanimisht është kërkuar shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme në territorin e Bashkisë 
Shkodër, me Rezolutën Nr. 2, datë 09.03.2018. 
 
Bazuar në Urdhërin e Kryetares së Bashkisë Shkodër nr. 311, datë 11.04.2018, janë ngritur grupet e punës dhe janë 
kryer evidentimet e dëmeve të shkaktuara në banesa. Me Urdhërin nr. 317, datë 13.04.2018 janë ngritur grupet e punës 
për vlerësimet në ekonomitë bujqësore, infrastrukturë dhe objekte shtetërore si në shkolla, ujësjellësa, kabina 
elektrike,etj. dhe janë raportuar në kohë pranë institucioneve të tjera. 
 
Vlerësimet e bëra për dëmet në banesa, orendi, pajisje kanë kaluar  në Këshillin Bashkiak ku janë miratuar vlerat e 
dëmeve me V.K.B. nr. 51, datë 19.07.2018, sipas të cilëve dëmet e shkaktuara janë për 19 banesa në Nj.A Ana e Malit 
me vlerën 3 317 133 lekë, në Nj. A. Dajç 17 banesa me vlerën 2 716 350 lekë dhe Qytet + Rrethina 23 banesa me vlerë 
3 828 941,95 lekë. Dokumentacioni i hartuar është dërguar pranë Institucionit të Prefektit për vazhdimin e mëtejshëm të 
procedurave. 
 
Dëmet e shkaktuara në bujqësi kanë përfshirë një sipërfaqe prej 2078,9 Ha me një vlerë dëmi prej 310 974 940 lekësh. 
Dokumentacioni është dërguar pranë Institucioneve përkatëse.Gjatë periudhës së përmbytjeve Bashkia Shkodër u 
ndihmua nga Institucione shtetërore  dhe private me ndihma për nevojat më emergjente si krevate, batanije, ujë, 
ushqime, bazë ushqimore për gjënë e gjallë, etj.,  në një vlerë afërsisht prej 20 milionë lekësh. Problematike ishte mos 
shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme edhe pse e kërkuar nga Bashkia Shkodër dhe unanimisht nga ana e Këshillit 
Bashkiak si dhe buxhetimi për dhënien e ndihmës financiare për dëmet e pësuara në banesa dhe në kulturat bujqësore 
për zonat e përmbytura. 
 
Problemet e paraqitura: 

- Fondet e parashikuara jane te pamjaftueshme per mbulimin e rasteve te fatkeqesise per dhenien e ndihmes se 
menjehershme. 

- Pamundesi financiare per mbulimin e demit ekonomik ne vleren 50% sipas shkreses së Brendshme nr. 7007 
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date 20.10.2016 " Per planifikimin e fondeve për mbrojtjen civile dhe per hartimin e dokumentacionit per 
familjet, banesat e te cilevejanedemtuar nga fatkeqesi te ndryshme ,  

- Mungese fondi per demet e shkaktuara nga permbytjet. 
 

ii. Synimi i projektit  

Duke ju referuar  
- shkresës së Ministrisë së Brendshme nr. 7007 date 20.10.2016 " Per planifikimin e fondeve për 

mbrojtjenciviledheper hartimin e dokumentacionit per familjet ,banesat e te cilevejanedemtuar nga fatkeqesi te 
ndryshme ,  

- Ligjit nr. 8756 date 26.03.2001 “Për emergjencat Cicile”Iperditësuar , 
- VKM 329 datë 16.05.2016 “Per kriteret dhe procedurat e dhenies se ndihmes shtetërore financiare për 

mbulimin  e dëmeve  të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga 
veprimtaria njerzore” 

kemi parashikuar dhënien e shpërblimeve për familje të dëmtuara. 
Në këtë fazë ne synojmë: 

 Dhenien e ndihmes se menjehershme per per familjet me raste fatkeqesie 
Dhenien e demit ekonomik (ndertimor+orendi) per familjet me raste fatkeqësie. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Ndërtimii database përrastet e paraqitura per tutrajtuar me ndihmetemenjehershmengaBashkia 
2. Ndërtimii database përrastet e paraqitura per tutrajtuar me deminekonomik(preventive + orendi)ngaBashkia 
3. Hartimidheplotesimi i dokumentacionit per tiudrejtuarKeshillitBashkiak per temarrevendime . 

b) Rezultatet që prisni  

 
Bashkia Shkodër  përballon në mënyrenmë optimale situatat per familjet me rastefatkeqesie. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Bashkia Shkodër  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operativ
e 

Transferte Kapitale 

A.1 
Shpërblim për familjet e dëmtuara nga 
fatkeqesitë natyrore etj 

3,000 
 

  3,000  

 
Shuma 2019 3,000 

 
  3,000  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operativ
e 

Transferte Kapitale 

A.1 
Shpërblim për familjet e dëmtuara nga 
fatkeqesitë natyrore etj 

3,000 
 

  3,000  

 
Shuma 2020 3,000    3,000  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operativ
e 

Transferte Kapitale 

A.1 
Shpërblim për familjet e dëmtuara nga 
fatkeqesitë natyrore etj 

3,000 
 

  3,000  

 
Shuma 2021 3,000    3,000  

f) Periudha e zbatimit  
Gjatëvitit 2019– 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Personeli i Sektori te Emergjencave Civile ne bashki 
Institucion likuidues: Bashkia Shkoder 
 

 

Nr. 3 
P03280.O1.A3 
Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat 

Funksioni 3: Rendi dhe siguria publike 
N/Funksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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MZSH dhe certefikimi për MZSH i të gjitha objekteve të 
vartësi të Bashkisë 

zjarri 
Llojet e programit: 03280:Mbrojtja nga zjarri 
dhe mbrojtja civile 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 29, “Funksionet e bashkivenëfushën e 
sigurisëpublike” parashikohet: 

1. Mbrojtjencivile, nënivel vendor, dheadministrimin e strukturavepërkatëse, sipasmënyrëssëpërcaktuar me ligj.  
2.Garantimin e shërbimittëzjarrfikësve, nënivel vendor, dheadministrimin e strukturavepërkatëse, 
sipasmënyrëssëpërcaktuar me ligj.  

Pjesa më e madhe e objekteve që përdoren nga Bashkia Shkodër për realizimin e funksioneve të saj nuk janë të pajisura 
më aktet për MZSH.  
Objektetnukkanëmjetet e nevojshmedhetëdetyrueshmesipasligjit per MKZ.  
Kjosituatëdëmtonrëndësigurinënëkëtoobjektedhekryesishtatëtëjetëssëqytetarëve. 
Sipas Ligjit 152/2015 “Për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”neni 3 germa 2 tek perkufizimet " Çertifikat e 
mbrojtjes nga zjarri" është akti administrativ , i lëshuar nga shërbimi i MZSH-së , nëpërmjet të cilit provohet përmbushja e 
kërkesave të parashikuara në projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin , sipas kategorizimit të objekteve. 
Sipas kreut  IX neni39 pika 1, 2, 3, 4 parashikojne se çdo objekt duhet të ketë projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe 
shpëtimin. 
Urdhëri i Ministrit 425 dt.24.07.2015 "Për pranimin,administrimin e dokumentacionit teknik dhe grafik të projekteve të 
mbrojtjes nga zjarri dhe për shpetimin dhe lëshimin e akteve teknike (çertifikatave të zjarrit) normon dokumentacionin që 
duhet paraqitur për plotësimin me çertifikatë zjarri. 
VKM 285 dt 27.06.2002  pika 3.1 dhe 3.2 caktojne tarifat perçertifikata zjarri dhe perseritjen e tyre vit pas viti, 
Prandaj na lind detyrimi te plotësojmë  dokumentacionin ligjor teknik për MZSH dhe certefikimi për MZSH për i të gjitha 
objekteve të vartësi të Bashkisë dhe te godinën e Bashkisë (veçanërisht).  
Ky shërbim do të prokurohet ne bazë të ligjit të prokurimit. 
Gjatë viteve është realizuar paisja me bombola fikse zjarri 100 shkolla Bashkisë Shkodër, nderkohë që në vazhdim 
parashikojmë te plotesojmë instutucionet e tjera të papaisura me fikse zjarri. 
Rimbushje te 895 cope  bombulave të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. 132  cope  bombulave të fikseve 
automatike të zjarrit per rimbushje gjendje prane MZSH-se, 3 cope ne NJA Gur i ZI, 82 cope ne godinen e 
BashkiseShkoder ( total 1112 cope). 

 

ii. Synimi i projektit  

2019 
Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për MZSH dhe certefikimi për MZSH për godinat e Bashkisë sipas prioriteteve.  
Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe certefikimi për MZSH i të gjitha objekteve të vartësi të 
Bashkisë.  
Rimbushja e bombulave të fikseve automatike të zjarrit dhe blerja e fikseve te reja 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per certefikimin për MZSH i objekteve  të Bashkisë 
Blerja e fiksevë automatike për objekte te tjera 125 cope,  
Rimbushja e1145 cope  bombulave të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. 132  cope  bombulave të fikseve 
automatike të zjarrit per rimbushje gjendje prane MZSH-se, 3 cope ne NJA Gur i ZI, 82 cope ne godinen e Bashkise 
Shkoder  total 1362 cope 
2020 
Kryerja e kontrollitsistematikvjetor dhe certifikimi për MZSH i objektevetëBashkisë sipas prioriteteve. 
Blerja e fikseve automatikepërobjektetetjera. 
Rimbushja e bombolave tëfikseveautomatiketëzjarrit. 
Rifreskimi i akteve teknike për MZSH. 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor percertefikimin për MZSH i objekteve  të Bashkisë. Realizimi i projekteve per mbrojtjen 
kundra zjarrit per godinat e bashkiseShkoder. 
Blerja e fiksevë automatike për objekte te tjera 30 cope,  
Rimbushje e 1270 cope  bombulave të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. 132  cope  bombulave të fikseve 
automatike të zjarrit per rimbushje gjendje prane MZSH-se, 3 cope ne NJA Gur i ZI, 82 cope ne godinen e 
BashkiseShkoder  total 1487 cope 
2021 
Kryerja e kontrollitsistematikvjetordhecertefikimipër MZSH i objektevetëBashkisë sipas prioriteteve. 
Blerja e fiksevëautomatikepërobjektetetjera. 
Rimbushja e bombolave tëfikseveautomatiketëzjarrit. 
Rifreskimi i akteve teknike për MZSH. 
Kryerja e kontrollit sistematik vjetor percertefikimin për MZSH i objekteve  të Bashkisë. Realizimi i projekteve per mbrojtjen 
kundra zjarrit pergodinen e bashkiseShkoder. 
Rimbushja e 1300 cope  bombulave të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. 132  cope  bombulave të fikseve 
automatike të zjarrit per rimbushje gjendje prane MZSH-se, 3 cope ne NJA Gur i ZI, 82 cope ne godinen e 
BashkiseShkoder  total 1517 cope 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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1. Kontrollidhepajisja e tëgjithaobjekteve me çertefikatënpër MKZ.   
2. Prokurimi i të gjitha mjeteve MKZ per te gjitha objektet në admnistrim të Bashkisë. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritje e sigurisë publike në objektet ku realizon kompetencat Bashkia Shkodër.(Objektetëkolauduarapër MKZ. Objekte të 
pajisura me grupin e mjeteve për MKZ). 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Bashkia Shkodër  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Opera
tive 

Transf
erime 

Kapitale 

A.1 
Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për 
masat MZSH dhe certefikimi për MZSH i të 
gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë. 

1,000 
 

   1,000 

 
Shuma 2019 1,000 

 
   1,000 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mije lekë)  

Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Opera
tive 

Transf
erime 

Kapitale 

A.1 

Plotësimi i d Plotësimi i dokumentacionit ligjor 
teknik për masat MZSH dhe certefikimi për 
MZSH i të gjitha objekteve të vartësi të 
Bashkisë. 

1,000 
 

   1,000 

 
Shuma 2020 1,000     1,000 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Opera
tiv 

 Kapitale 

A.1 
Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për 
masat MZSH dhe certefikimi për MZSH i të 
gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë. 

1,000 
 

   1,000 

 
Shuma 2021 1,000     1,000 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë viteve 2019– 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Sektori i Emergjencave Civile ne bashki 
Institucion likuidues: Bashkia Shkoder 
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Nr. 4 
P03280.O2.A1 
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi 

Funksioni 3: Rendi dhe siguria publike 
N/Funksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri 
Llojet e programit: 03280:M\brojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 29, “Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë 
publike”, pika 2, parashikon “Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave 
përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj” sipas këtij ligji, ky funksion i kaloi Bashkisë së Shkodrës 
Që me datë 19.01.2016 ,për realizimin e shërbimit  te zjarrfikësve,përvec strukturës së brendshme të Bashkisë së 
Shkodrës, që ndjek politikat vendore për këtë veprimtari, do të funksionojë edhe Institucioni i varësisë “Drejtoria e 
emergjencave civile, mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, Institucion i cili me Urdhër të kryetarit të Bashkisë Shkodër, datë 
19.06. 2017,ristrukturohet me se miri ,si “Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi”. Numri i punonjësve në këtë 
institucion është 36 punonjës. 
 
Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, në vijim shërbimi i MNZSH-së, është strukturë e specializuar e gatishmërisë 
së përhershme. Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për 
shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, 
fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut (LIGJ Nr. 152/2015 Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri 
dhe shpëtimin, neni 2)    
Po sipas këtij ligji, në Nenin 7, Organizimi i strukturës së shërbimit, pikat 3. Drejtoria ose sektori i shërbimit të MZSHsë në 
nivel vendor është në varësi të kryetarit të bashkisë. Ajo përfaqëson strukturën bazë operuese dhe inspektuese në fushën 
e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në territorin që ka në juridiksion.  
Çdo bashki duhet të mbulojë territorin e saj me shërbim zjarrfikës, me stacione të kompletuara me personel, automjete dhe 
pajisje zjarrfikëse 
Stacioni i shërbimit të MZSH-së është njësi operuese dhe inspektuese në varësi të drejtorit te MZSH-së dhe ngrihet në çdo 
bashki, duke zbatuar standardin 1 zjarrfikës profesionist për 1500-2000 banorë.Nepropocion me numer popullsie mbi 200 
mije banore,dhevetem 35 punonjesactual te stacionit ,kemi raportin 1 punonjesper 6 000 qytetare,pra 3 here me 
pak.Prandaj na lind detyrimi te shtojmegradualisht,vit pas vitin ga 15 punonjes te stafit ,deri ne plotesim te kriterit te ketij 
ligji. Dhe me plotesimin  e numrit duhet te ngrihen dhe 2 stacione te tjera Zjarrfiksesh ,njeri ne zonen e 
NenShkodres(Velipoje ose Trush) dhe tjetri ne zonen e MbiShkodres (Njesia administrative Mes) ,me efektimin e 
plotesuar,nemenyre qe te jemi sa me pare qytetarëve. 
Me shtimin e efektivit  duhet te shikohet mundesia edhe e shtimit te automjeteve,mundesisht te reja ,pasi ekzistueset jane 
shume te amortizuara,dhe variojne nga viti 1973-1995. 
 
Në Nenin 9, Kryetari i bashkisë ka këto përgjegjësi: 
a) merr masa për ngritjen dhe kompletimin me mjete e pajisje të stacioneve për fikjen e zjarreve dhe shpëtimin, të 
shërbimit të MZSH-së në territorin e bashkisë, sipas standardeve e normave në fuqi;  
b) planifikon fondet e shërbimit të MZSH-së, nga buxheti i bashkisë, për çdo vit. 
Ne llogarine Transferime korente do te trajtohen disa punonjes, të cilët në zbatim të VKM 499 date 13.08.1998i ndryshuar 
me VKM 633 date 28.10.1998,përfitojne shperblim per perballimin e ngarkeses familjare mbi 3 femije. 

ii. Synimi i projektit  

Forcimi i Institucionit të MZSH  
Shërbim më i mirë dhe eficient i MZSH si rezultat i rritjes së stafit dhe organizimit më të mirë të ndarjes së funksioneve. 
Trainime të stafit 
Shërbim më i mirë dhe eficient i MZSH si rezultat i rritjes së vazhdueshme të stafit dhe organizimit më të mirë të ndarjes së 
funksioneve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

1. Në Ligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 2019, parashikohet në buxhetin e bashkisë për t'u shpenzuar për këtë funksion 
(paga, sigurime dhe shpenzime operative ). 

2. Procedura përgatitore 

 Hartimi i kalendarëve të gadishmërisë dhe grupeve 

 Hartimi i procedurave për kryerjen e shpenzimeve 
3. Raportet e gadishmërisë dhe të ndërhyrjeve në rastet e emergjencave 

b) Rezultatet që prisni  

 Rritja e sigurisë së jetës dhe të pronës së qytetarëve 

 Minimizimi i dëmeve që mund të shkatohen nga zjarri apo emergjencat e tjera 

 Funksionimsa me mire istrukturës 

 Kryerjesipaskërkesave i shërbimit. 

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

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Mbështetëse 
Institucioni që ndjek shpenzimin:Drejtoria e shërbimit të 
mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
( mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 

Sigurime 
 

Operative 
Transfe

rime 
kapital

e 

A.1 Paga 29,696 29,696     

A.2 Sigurime shoqerore dhe shendetesore 6,100  6100    

A.3 Kancelari 50   50   

A.4 
Materiale për pastrim,dizifek.,ngrohje dhe 
ndriçim 

70   70   

A.5 Blerje dokumentacion 50   50   

A.6 Karburanti 1,820   1,820   

A.7 
Sherbime motorrike dhe mirembajtje per 
automjetete e zjarrfikseve 

600   600   

A.8 Rregjistrim,kalaudim ,targa 550   550   

A.9 Siguracion automjetesh 400   400   

A.1
0 

Shpenzimeudhëtimedieta 50   50   

A.1
1 

Pagesëenergjielektrike 750   750   

A.1
2 

Pagesëujësjellsi 160   160   

A.1
3 

Pagesëshërbimetelefonike 120   120   

A.1
4 

Trajnime dhe Seminare 70   70   

A.1
5 

Shpenzime për mirëmbajtje paisje zyreetj 100   100   

A.1
6 

Materiale dhe sherbime operative per 
MNZSH 

180   180   

A.1
7 
 

Kompensime 5    5  

A2 Blerje + vendosje kondicionere 290     290 

 Shuma 2019 41 061 29 696 6 100 4 970 5 290 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
( mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 

Sigurime 
 

Operative 
Transfe

rime 
kapital

e 

A.1 Paga e sigurime 36 512 30 362 6 150    

A.2 Shpenzime operative 5 121   5 121   

A.3 Kompensime 125    125  

A.4 Investime 2 000     2 000 

 Shuma 2020 43 758 30 362 6 150 5 121 125 2 000 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
( mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 

Sigurime 
 

Operative 
Transfe

rime 
kapital

e 

A.1 Paga e sigurime 36 512 30 362 6 150    

A.2 Shpenzime operative 5 121   5 121   

A.3 Kompensime 125    125  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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A.4 Investime 2 000     2 000 

 Shuma 2021 43 758 30 362 6 150 5 121 125 2 000 

Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2019 - Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të 
Infrastrukturerës, Sektori i planifikimit të Mirëmbajtjes së 
Infrastrukturës, Drejtoria e MZSH. 
Institucion likuidues: Drejtoria e MZSH 
 

 
  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr. 5 
P03280.O2.A2 
Rikostruksion i godines se MZSH 

Funksioni 3: Rendi dhe siguria publike 
N/Funksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri 
Llojet e programit: 03280:Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit   

i. Situata 

Ligji Nr.139/2015,Për Vetëqeverisjen Vendore,Neni 29, Funksionet e Bashkise në fushën e sigurisë publike,pika 
2,parashikon: Garantimin e shërbimit tëzjarrfikesve,në nivel vendor,dhe administrimin e strukturave përkatëse sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj,sipas këtij ligji, ky funksion i kaloj Bashkisë Shkodër. 
Me VKM Nr. 366, datë 18.5.2016 PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKIVE TË PRONAVE TË 
PALUAJTSHME DHE TË LUAJTSHME SHTETËRORE TË SHËRBIMIT TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE 
SHPËTIMIT DHE PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 1691, DATË 10.10.2007, TË KËSHILLIT TË 
MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË 
CILAT i KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË BRENDSHME, PËR PREFEKTËT NË QARQE 
DHE NËNPREFEKTËT, ADMINISTRATËN E TYRE, PËR DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË EMERGJENCAVE 
CIVILE, (DREJTORINË E PMNZSH-së)”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 3, 4, 5, 
7 e 8, të ligjit nr. 8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e 
qeverisjes vendore”, të ndryshuar, të pikës 1, të nenit 53, të ligjit nr. 152/2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe 
shpëtimin”, dhe të pikës 2, të nenit 29, të ligjit nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, me propozimin e ministrit të 
Punëve të Brendshme,: eshte vendosur Transferimi, nga Ministria e Punëve të Brendshme, prefektët në qarqe, 
nënprefektët dhe administrata e tyre, te bashkitë, në territorin e të cilave është vendndodhja e tyre, të: a) pronave të 
paluajtshme shtetërore të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, sipas formularëve bashkëlidhur. Sipas lista e 
inventarit Për pronat e transferuara sipas shkronjave “a” e “b”, të pikës 1, të këtij vendimi, brenda datës 25 maj 2016. 3. 
Bashkive, të përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi, u ndalohet tjetërsimi, ndërrimi i destinacionit apo dhënia në 
përdorim të tretëve të pronave të përcaktuara në këtë vendim. 4. Pronat, të përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi, të 
hiqen nga lista e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, miratuar me vendimin nr. 1691, datë 10.10.2007, të 
Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në 
përgjegjësi administrimi Ministrisë së Brendshme, për prefektët në qarqe dhe nënprefektët, administratën e tyre, për 
Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile, (Drejtorinë e PMNZSHsë)”, të ndryshuar. 
Duke pare gjendjen e objektit që ushtron veprimtarinë e saj,shërbimi zjarrfikës,dhe për një përmbushje më të mirë të 
misionit tësai në shërbim dhe inspektim,parandalim të zjarreve,shpëtimin e jetes, gjësë së gjallë, pronës,mjedisit,pyjeve 
dhe kullotave,aksidenteve te ndryshme etj, për vitin 2019,parashikojmehidroizolimin e tarracëssë objektit të MNZSH-
se,dhe disa ndërhyrje të tjera në ndarjen dhe organizimin e godinës për krijimin e kushteve me te domosdoshme për 
zyrate personelit administrues,si dhe krijimin e kushteve më të mira për personelin Zjarrfikës,duke qënë një njësi që 
shërben 24-orë.   
Është nevojshme të bëhet rikonstruksioni i banjove ekzistuese (kati i pare), dhe një banjo të re në katin e dytë 
(përshtatje), krijimi i një zyre të re për sektorin e finances,dhe ndarje të nje zyre ekzistuese per krijimin e archives.  
Po ashtu eshte e nevojshme blerje dhe vendosje kondicioner perzyra,dheambjentesherbimi te MZSH. 

ii. Synimi i projektit 

 Forcimi i Institucionit te MZSH . 

 Sherbim me te mire dhe eficient e MZSH si rezultat i krijimit te kushteve me të mira. 

 Funksionim sa më i mirë strukturës. 

 Administrim më i mirë i Intitucionit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Për  vitin 2019  

 Punime prishje; 

 Punime murature dhe betoni; 

 Punime suvatimi dhe shtresave; 

 Punime Dyer dhe Dritare;  

 Punime H/Izolimi tarace; 

 Punime H/sanitare. 

 Punime elektrike; 

 Punime Bojatisje 

 Blerje ,vendosje kondicioner; 
 

b) Rezultatet që prisni  

 

 Rritja e sigurise se jetes dhe te prones se qytetareve . 

 Minimizimi i demeve qe mund te shkaktohen nga zjarri apo emergjencat e tjera. 

 Funksionim sa me i mire struktures. 

 Kryerje sipas kerkesave te funksioneve te sherbimit. 
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c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Bashkia Shkoder 

 Drejtoria e Sherbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe 
Shpëtimit 

 Drejtoria juridike 

 Njësia e prokurimit 

 Ofruesi i kontraktuar për shërbimin 

 Supervizori 
 

 Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Drejtoria e Sherbimit te Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit sipas nevojës së verifikuar dhe prioritetit do të bëjë detajimin e 
planit sipas zërave të mësipërm dhe do të monitorojë realizimin e kryerjes së shërbimit. 

Shpenzimet sipas aktiviteteve 2019 
Totali 
(mijë/lekë) 

Nga kjo : 

Paga.sigurime Operative 
Kapitale 

A1 Rikostruksion i godines se MZSH 1710   1710 

Shuma  2019 1710   1710 

Periudha e zbatimit  
Janar 2019 - Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të 
Infrastrukturerës, Sektori i planifikimit të Mirëmbajtjes së 
Infrastrukturës, Drejtoria e MZSH. 
Institucion likuidues: Drejtoria e MZSH 
. 
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