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Programi Buxhetor: 04220 – Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe
mbrojtja e konsumatorëve

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet për administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore dhe
mbështet shërbimet e blegtorisë. Bashkia administron shërbimet e peshkimit dhe gjuetisë, krijon dhe administron
skema për grantet bujqësore dhe zhvillimin rural, si dhe ushtron kontrolle ushqimore me qëllim mbrojtjen e
konsumatorit. Bashkia merr masat për ngritjen, plotësimin, ruajtjen dhe përditësimin e një sistemi informacioni mbi
bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e
parcelave.

Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi

Fakt 2017

04220

1,100

Fakt 2018

I Pritshmi
2019

580

Plan 2020

Plan 2021
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Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik në mijë lekë

Shpenzimet
korrente

Investimet

Fakt 2017

1,100

0

Fakt 2018

580

0

I Pritshmi 2019

3,108

0

Plan 2020

2,444

0

Plan 2021

2,444

0

Plan 2022

2,444

0
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Treguesit Kyç të Performancës

Objektivi 1 & 2

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

Treguesit e rezultatit
Plotesimi i
dokumentacioneve
perkatese te pronesive
private

Njësia Matëse

Plotesimi i dokumentacioneve
perkatese te pronesive private
Krijimi i struktures së keshillimit
bujqesor

Synimet
2018

Nr. i plan rilevimeve
te parcelave
bujqësore për efekt
regjistrimi të tokës
bujqësore (rritja në
%)

2019

10%

2020

2021

2022

9%

8%

11%

Trendi

TË DHËNAT E PROGRAMIT
Fakt 2018

I Pritshmi 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

NUMRI I PARCELAVE TË PLAN RILEVUARA

210

230

250

270

300
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Objektivi 3

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

Treguesit e rezultatit

Njësia Matëse

Rritja e numrit të
përfituesve individual nga
grantet

Numri i përfituesve
individual nga grantet

Perthithja e granteve nga
programet per zhvillimin e
bujqesise dhe te zhvillimit rural

Synimet
2018

2019

2020

2021

2022

43

43

43

43

Trendi

TË DHËNAT E PROGRAMIT
Fakt 2018

I Pritshmi 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

NUMRI I PËRFITUESVE INDIVIDUAL NGA GRANTET

43

Qëllimi i programit
Trajtimi veterinar i kafsheve te
rruges

43

43

43

Objektivi 4

Trajtimi veterinar i kafsheve te
rruges është përmirësuar

Ngritja dhe funksionimi i
strehezes per kafshet e rruges
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Treguesit e rezultatit

Njësia Matëse

Rritja e numrit të qenve
përfitues nga shërbimet

Numri i qenve
përfitues, ndryshimi
në % kundrejt vitit të
kaluar

Synimet
2018

2019

2020

2021

2022

6%

11%

0%

5%

Trendi

TË DHËNAT E PROGRAMIT
Fakt 2018

I Pritshmi 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

NUMRI I QENJVE TË TRAJTUAR

170

180

200

200

210

Aktivitetet Kryesore
Aktivitetet kryesore të parashikuara për t’u realizuar gjatë 2020 – 2022 janë:
Krijimi i regjistrit kadastral per te gjithe territorin e bashkise, manual
dhe elektronik
Rregjistri i pronave bujqesore ne gjithe territorin sipas zerave kadastral
Rregjistrimi i njesive bujqesore. Krijimi i modeleve te reja ne aplikimin
e teknologjive
Përmirësimi i trajtimit veterinar i kafsheve te rruges. Forcimi i
bashkëpunimit të vazhdueshëm me shoqërinë civile për funksionimin
dhe mbështetjen e strehezes per kafshet e rruges.
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Funksioni : 04 Çështje ekonomike
Nënfunksioni: 042:
Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
Programi 04220:
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe
mbrojtja e konsumatorëve

1

Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes
vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e
financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të
burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe
komunikimin me publikun.
P04220
 Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i
Shërbimet
një sistemi informacioni mbi bazë parcele
bujqësore,
për tokën bujqësore, që të përmbajë
inspektimi, ushqimi
informacion për vendndodhjen e saktë,
dhe mbrojtja e
përmasat dhe pronësinë eparcelave.
konsumatorëve
 Informacion i përgjithshëm ,








dokumentacion teknik dhe statistika për
çështjet dhe shërbimetbujqësore.
Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e
të kategorive të tjera tëresurseve.
Organizim ose mbështetje e shërbimeve
përblegtorinë.
Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe
gjuetisë;mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional
të peshkut dhe kafshëve tëegra
; mbikqyrje dhe disiplinim i peshkimit në
ujra të ëmbla, peshkimit bregdetar,
kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve
të egra dhe liçensave të gjuetisë.
Krijimi dhe administrimi i skemave vendore
të grantevepër bujqësinë dhe zhvilliminrural.
Kontrolli ushqimor, mbrojtja ekonsumatorit.
Fondet e pushtetit qëndror për funksionin
e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes
sëtokes.
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Qëllimi i politikës
Mbështetja për
përmirësimin e
cilësisë së jetës dhe
nxitjen e
shumëllojshmërisë
së veprimtarive
bujqësore dhe
ekonomike në zonat
rurale në nivelin e
fermës dhe të
ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme

Objektivat Specifik

O1. Krijimi i sistemit
te informacionit per
administrimin,
perdorimin e tokes
mbeshtetur ne
teknologji
bashkekohore.Plotesi
mi i
dokumentacioneve
perkatese te
pronesive private

Treguesi/Indikatori

Regjistri kadastral per
te gjithe territorin e
bashkise
,manual dhe elektronik
Rregjistri i pronave
bujqesore ne gjithe
territorin sipas zerave
kadastral

Situata e synuar 2020

Situata e synuar 2021

Situata e synuar 2022

Regjistër kadastral i
përditësuar

Regjistër kadastral i
përditësuar

Regjistër
kadastral i
përditësuar

Regjistër kadastral i
përditësuar

Perditesim i regjistrit
te pronave bujqesore

Perditesim i regjistrit
te pronave bujqesore

Perditesim i regjistrit
te pronave bujqesore

Perditesim i regjistrit
te pronave bujqesore

Plotesimi i
dokumentacioneve
perkatese te pronesive
private


O2. Krijimi i
databazës së
informacionit
bujqesor. Krijimi i
struktures keshillimit
bujqesore

Situata e synuar
2019

10%

9%

8%

11%

Vazhdimësi e
perditesimit i regjistrit
bujqesore;
Promovimi i
teknologjive te reja;
Permiresim i
organizimit te njesive
bujqesore ne SH.B.B.
Bashkepunimi i
njesive bujqesore me
agroperpunues,
tregtar inputesh dhe
produktesh bujqesore.

Perditesimi i mëtejshëm
i regjistrit bujqesore;
Promovimi i teknologjive
te reja; Permiresim i
organizimit te njesive
bujqesore ne SH.B.B.
Bashkepunimi i njesive
bujqesore me
agroperpunues, tregtar
inputesh dhe
produktesh bujqesore.

Perditesimi i mëtejshëm
i regjistrit bujqesore;
Promovimi i teknologjive
te reja; Permiresim i
organizimit te njesive
bujqesore ne SH.B.B.
Bashkepunimi i njesive
bujqesore me
agroperpunues, tregtar
inputesh dhe
produktesh bujqesore.

Perditesimi i mëtejshëm
i regjistrit bujqesore;
Promovimi i teknologjive
te reja; Permiresim i
organizimit te njesive
bujqesore ne SH.B.B.
Bashkepunimi i njesive
bujqesore me
agroperpunues, tregtar
inputesh dhe
produktesh bujqesore.

Nr.i Nj A dhe
fshatrave qe do te
perfundojne
plotesimin me AMTP
dhe plotesimin e
procedurave sipas
VKM nr 171.

Rregjistrimi i njesive
bujqesore; Krijimi i
modeleve te reja ne
aplikimin e teknologjive
.
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O3. Perthithja e
granteve nga programet
per zhvillimin e
bujqesise dhe te
zhvillimitrural

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;















Nr. i përfituesve (6
përfitues
individual,6.
Sh.B.B), 3
agroperpunes) nga
Programi i
mbeshtetjes së
qeverise shqiptare;
Nr. i përfituesve
(6përfitues
individual, 6
Sh.B.B), 3.
agroperpunes) nga
programi SARED;
Nr. i përfituesve
(7.përfitues
individual, 3
Sh.B.B),2.
agroperpunes) nga
programi IPARD;
Nr. i përfituesve
(4.përfitues
individual, 3
Sh.B.B), 2
agroperpunes) nga
programi GIZ,
Nr. i përfituesve (20.
përfitues
individual, 4 Sh.B.B),
4 agroperpunes) nga
programi i
permiresimit
te ujitjes.
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Nr. i përfituesve
(6 përfitues
individual,6.
Sh.B.B), 3
agroperpunes) nga
Programi i
mbeshtetjes së
qeverise shqiptare;
Nr. i përfituesve
(6përfitues
individual, 6
Sh.B.B), 3.
agroperpunes) nga
programi SARED;
Nr. i përfituesve
(7.përfitues
individual, 3
Sh.B.B),2.
agroperpunes) nga
programi IPARD;
Nr. i përfituesve
(4.përfitues
individual, 3
Sh.B.B), 2
agroperpunes) nga
programi GIZ,
Nr. i përfituesve
(20. përfitues
individual, 4 Sh.B.B),
4 agroperpunes) nga
programi i
permiresimit te
ujitjes.


















Nr. i përfituesve
(6 përfitues
individual,6.
Sh.B.B), 3
agroperpunes) nga
Programi i
mbeshtetjes së
qeverise shqiptare;
Nr. i përfituesve
(6përfitues
individual, 6
Sh.B.B), 3.
agroperpunes) nga
programi SARED;
Nr. i përfituesve
(7.përfitues
individual, 3
Sh.B.B),2.
agroperpunes) nga
programi IPARD;
Nr. i përfituesve
(4.përfitues
individual, 3
Sh.B.B), 2
agroperpunes) nga
programi GIZ,
Nr. i përfituesve
(20. përfitues
individual, 4
Sh.B.B), 4
agroperpunes) nga
programi i
permiresimit
te ujitjes.


















Nr. i përfituesve
(6 përfitues
individual,6.
Sh.B.B), 3
agroperpunes) nga
Programi i
mbeshtetjes së
qeverise shqiptare;
Nr. i përfituesve
(6përfitues
individual, 6
Sh.B.B), 3.
agroperpunes) nga
programi SARED;
Nr. i përfituesve
(7.përfitues
individual, 3
Sh.B.B),2.
agroperpunes) nga
programi IPARD;
Nr. i përfituesve
(4.përfitues
individual, 3
Sh.B.B), 2
agroperpunes) nga
programi GIZ,
Nr. i përfituesve
(20. përfitues
individual, 4
Sh.B.B), 4
agroperpunes) nga
programi i
permiresimit
te ujitjes.



O4.Trajtimi veterinar
i kafsheve te rruges
është përmirësuar.


Numri i qenve
përfitues, ndryshimi në 
% kundrejt vitit të
kaluar

6%
Forcimi i
bashkëpunimit të
vazhdueshëm me
shoqërinë civile për
funksionimin dhe
mbështetjen e
strehezes per kafshet
e rruges.
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11%



Bashkëpunimi
vazhdueshëm me
shoqërinë civile për
funksionimin dhe
mbështetjen e
strehezes per kafshet
e rruges.





0%



5%



Bashkëpunimi
vazhdueshëm me
shoqërinë civile për
funksionimin dhe
mbështetjen e
strehezes per
kafshet e rruges.



Bashkëpunimi
vazhdueshëm me
shoqërinë civile për
funksionimin dhe
mbështetjen e
strehezes per
kafshet e rruges.

Projekte të rëndësishme
Kodi projektit Titulli dhe pershkrim i shkurter i
projektit
P04220.O1.A1 Krijimi i kadastres bujqesore dhe
arshives se saj dhe futja ne
sistem e zonave te parilevuara
P04220.O1.A2 Database i dedikuar per te dhena te
kadastres rurale.
P04220.O1.A3 Mbeshtetja e regjistrimit te
pronave me shpenzimet e
Bashkise
P04220.O2.A1 Krijimi i informacionit bujqesor
P04220.O2.A2 Sigurimi i mbeshtetjes se fermereve
per agroindustrine, treg dhe
marketing
P04220.O2.A3 Promovimi dhe krijimi i SHBB ose
grupeve prodhuese e tregtuese
P04220.O2.A4 Promovim produktesh bujqesore dhe
blegtorale
nepermjet panaireve
P04220.O3.A1 Promovim dhe asistence teknike ne
hartim projekte, plan biznese per
perthithje te granteve.
P04220.O4.A1 Trajtimi i qenve të rrugës.

Informacion financiar
Vitet
Viti
2017
Tavani i
përgjithshëm i
programit
1,100
Shpenzimet bruto
59
Të ardhurat e
programit
1,041
Shpenzimet neto
Pagat dhe sigurimet
shoqërore
Investimet kapitale

Viti
2018

Viti
2019

580
109

2,424
114

471

2,310

Buxheti
2020 në
mijë
lekë
904

Buxheti
2021 në
mijë
lekë
904

Buxheti
2022 në
mijë
lekë
904

520

520

520

1020

1020

1020

Viti
2020

Viti
2021

Viti
2022

2,444

2,444

2,444

2,444
616

2,444
616

2,444
616

1,828

1,828

1,828

Komente
Programi 04220: Sherbimet bujqesore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e
konsumatoreve, ka si burim financimi vetem te ardhurat. Shpenzimet korente zene
100% te shpenzimeve per vitet 2020, 2021, 2022 . Pagat dhe sigurimet shoqerore zene
0 % per vitet 2020, 2021, 2022. Shpenzimet kapitale zene 0 % per 3 vitet.

65

3.Projektet dhe aktivitetet e planifikuara

P4220.O1.A1
Krijimi i kadastres bujqësore dhe arshivës së saj
dhe futja në sistem te zonave te parilevuara

Nr.1

Funksioni:04: Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe
gjuetia
N/funksioni 042 : Shërbimet bujqësore,
inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja ndaj
konsumatorëve
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore,
inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e
konsumatorëve

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:
i. Situata
Bazuar në ligjin nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 27, Funksionet e bashkive në fushën e
bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, parashikohet që “Bashkitë janë
përgjegjëse për kryerjen e funksioneve te veta” , të tilla si: Administrimin e sistemit të informacionit dhe kadastrës së
tokave bujqësore, Drejtoria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te AMTP
a) Përgjigjet për menaxhimin dhe mbrojtjen e tokës bujqësore, në pronësi shtetërore dhe në pronësi private, si dhe të
kategorive të resurseve të tjera, të përcaktuara në nenin 11 të ligjit 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionimin
e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar, për të gjithë territorin në juridiksion të komunës
dhe/ose bashkisë.
b) Mban dhe ruan, me inventarizim, dokumentacionin kadastral ekzistues në ish komunat, njësi administrative te reja te
bashkise, që ka për objekt kategoritë e resurseve në juridiksion të saj.
c) Përgjigjet për grumbullimin dhe sistemimin e dokumentacionit të ri kadastral për tokën bujqësore dhe të kategorive të
resurseve të tjera që me ligj janë transferuar në përdorim/pronësi të bashkisë, sipas burimeve të informacionit të
përcaktuara në pikat 5, 6, dhe 7, të kreut III të këtij vendimi.
d) Bazuar në dokumentacionin kadastral ekzistues dhe dokumentacionin e ri kadastral, që grumbullohet dhe
sistemohet, plotëson “Regjistrin e tokës bujqësore dhe të disa kategorive të tjera të resurseve”, të miratuar me urdhrin e
përbashkët, nr.107, datë 27.3.2009 të Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe të Ministrit të
Brendshëm.
Bashkisë Shkodër dhe konkretisht, kësaj drejtorie i lind nevoja për plotësimin e kësaj kadastre me materialet përkatese
dhe përditësimin periodik të tyre
ii. Synimi i projektit
Administrimi i sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
1.
2.
3.
4.

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

b) Rezultatet që prisni
1.
2.
3.

Rregjistri i familjeve përfituese, sipas ligjit 7501, i përfunduar.
Rregjistri i pronave bujqësore në gjithë territorin sipas zërave kadastral i plotësuar
Sistem elektronik i përditesimit të rregjistrit të pronave bujqësore.

c) Aktorët e mundshëm





d) Kontributet e mundshme në projekt

Drejtoria e Bujqësisë,Zvillimit Rural dhe Trajtimit te
AMTP
D.A.M.T. i Këshillit të Qarkut SHkodër
Q.T.T.B. Fushë-Krujë
Z.V.R.P.P. Shkodër

Bashkia Shkodër

e) Shpenzimet e llogaritura
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020
A.
1

Krijimi i regjistrit të familjeve përfituese

Totali
(mijë
lekë)

Nga kjo:
Paga

Sigurime

Operative

Transferim
e

kapit
ale

A.
2
A.
4

Sigurim të hartave, librave të ngastrave,
formulareve 01, etj
Përditësimi i të dhënave në regjistrin
elektronik të pronave bujqësore

904

Shuma

904

904

904
Nga kjo:

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021
A.
1
A.
2
A.
4

Totali
(mijë
lekë)

Sigurime

Operat
ive

Transfer
ime

kapitale

Transfer
ime

kapitale

Krijimi i regjistrit të familjeve përfituese
Sigurimi i hartave, librave te ngastrave,
formularëve 01, etj.
Përditësimi i të dhënave në regjistrin
elektronik të pronave bujqësore
Shuma

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022
A.
1
A.
2
A.
4

Paga

904

904

904

904

Totali
(mijë
lekë))

Nga kjo:
Paga

Sigur
ime

Operativ
e

Krijimi i regjistrit të familjeve përfituese
Sigurimi i hartave, librave te ngastrave,
formulareve 01, etj.
Përditësimi i të dhënave në regjistrin
elektronik të pronave bujqësore
Shuma

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon)
Janar 2020-Dhjetor 2022

904

904

904

904

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit te
AMTP.
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër.
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P04220.O1.A2
Database i dedikuar për të dhëna të
kadastrës rurale.

Nr2

Funksioni:04 : Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia
N/funksioni 042 : Shërbimet bujqësore, inspektimi,
ushqimi dhe mbrojtja ndaj konsumatorëve
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore,
inspektimi,
siguria
ushqimore
dhe
mbrojtja
e
konsumatorëve

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:
Krijimi i sistemit të të dhënave elektronike të kadastrës rurale
i. Situata
Aktualisht, ekizistojnë të dhëna të ish komunave (sot NjA), në format shkresore, pjesërisht të sakta, të pa sistemuara
dhe të pa kataloguara, të dhëna që me reformën e re territoriale,i përkasin, tashmë bashkisë së re Shkodër. Numri i
madh i të dhënave, shton frekuencën e pa saktësive dhe volumin e përpunimit të këtyre të dhënave.
Edhe në rastet kur të dhënat mund të konsiderohen të sakta, ata kërkojnë një verifikim të dytë për konfirmimin e
saktësisë së tyre dhe sistemim në një standart të unifikuar.
ii. Synimi i projektit
Krijimi i një baze të dhënash të kadastrës rurale, të unifikuar, me standarte dhe të saktë, në shërbim të qytetarëve të
Bashkisë Shkodër.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit

1.
2.
3.
4.
5.

Identifikimi i të dhënave kadastrale për bazën e të dhënave.
Ndërtimi i sistemit standart të bazës së të dhënave.
Grumbullim i bazës së të dhënave nga Nj.A Shkodër.
Verifikim/Hedhje të informacionit të kadastrës rurale
Përditësim të të dhënave në kohë.

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

c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshme në projekt

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

Bashkia Shkodër.

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

Totali (mijë
lekë)

Nga kjo:
Paga

Sigurime

Operative

Transferi
me

kapital
e

A.1
Shuma
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
f) Periudha e zbatimit
Janar 2020-Dhjetor 2022

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP.
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër.
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Nr.3

P04220.O1.A3
Mbështetja e regjistrimit
shpenzimet e Bashkisë

të

pronave

me

Funksioni:04 : Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe
gjuetia
N/funksioni
042
:
Shërbimet
bujqësore,
inspektimi,
ushqimi
dhe
mbrojtja
ndaj
konsumatorëve
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore,
inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e
konsumatorëve

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:
i. Situata
Procesi i dhënies së titujve të pronësisë për tokat bujqësore të cilat janë shpërndarë me ligjin 7501, duhet të
përfundojnë deri më 31 Dhjetor të vitit 2017. Ligji parashikon përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës
bujqësore pronësi të përfituese, sipas kategorive të përcaktuara.
Bazuar në ligjin 7501, date 19.07 1991; 8053, date 21.12.1995; 171/2014 ; VKM 253, për përfundimin e plotësimit të
AMTP , rezultojnë mungesa në plotësimin e dokumentacionit të përdorimit apo pronësisë së tokës bujqësore në disa
NJA dhe AMTP të pa plotësuar për të gjithë përfituesit në Bashkinë e re Shkodër. Konkretisht nuk jane plotësuar me
AMTP fshatra në NJA Pult, Shosh, Shalë, Velopjë, Dajc dhe Rrethina.

Në këtë situatë problematike dhe afat kohor , lind nevoja e krijimit të grupeve të punës për organizimin, ndjekjen dhe
plotësimin e dokumentacionit ligjor.
Këto grupe pune do të përbëhen nga : specialiste të sektorit të ZMMT – Bashki; administratorët e NJA; kryesite e
fshatrave të NJA;
Detyrat e grupit të punës:
1.
2.
3.
4.
5.

Njoftimi publik për fillimin e procedurave të plotësimit të AMTP, familjeve përfituese, por të paplotësuara;
Hartimi i plan rilevimeve te prones bujqesore;
Shpallja publike e listë kërkesave në qendër të Bashkisë, NJA dhe në fshatrat përkatës;
Miratimi i listave me proces verbal nga pleqësitë e fshatrave;
Letërkëmbimime institucionet me institucionet e përfshira në ligj për gjendjen e pronave që do të plotrësohen
në AMTP;
6. Relacioni përmbledhës, hartat e disenjuara 1:2500 ose 1:5000 kur nuk janë të futura në sistem
7. Dërgimi i dokumentacionit pranë KQ për miratim
Dërgimi i materialit të miratuar pranë ZVRPP- Shkodër
ii. Synimi i projektit
Plotësimi i akteve të marrjes së tokës në pronësi për të gjithë përfituesit ligjor në territorin e Bashkisë.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit

1.
2.
3.
4.

Krijimi i grupeve të punës në NJA për identifikimi dhe vlerësimin e kërkesave
Shqyrtimi i vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore
Hartimi i plan rilevimeve te pronesise bujqesore (sipas buxhetit të miratuar për hartimin e tyre)
Zbatimi i procedurave për plotësimin e AMTP

b) Rezultatet që prisni (shërbimet apo produktet që u dorëzoni përfituesve të synuar)
Grupet e krijuara për cdo NJA dhe cdo fshat
AMTP të plotësuara për cdo NJA
c)
Aktorët
e
mundshëm
projektindheqëndikohen)





(grupetqëlidhen

me

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit te
AMTP pranë Bashkisë së Shkodrës
Z.M.M.T. në varësi të Drejtorisë së Bujqësisë
NJ.A.
Kryesitë e fshatrave

d) Kontributet e mundshmenëprojekt (kush do
tëkontribuojëpërkëtëprojekt, financiarisht, etj.)

Bashkia Shkodër
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Institucionet përgjegjëse ( A.K.K.P.; Z.R.P.P.;
A.L.U.I.Z.N.I; K.V.T.P. etj)

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020

A.

Nga kjo:

Totali
(mijë
lekë)

Paga

Sigurim
e

Operativ
e

Hartimi i plan rilevimeve të pronësisë
bujqësore

520

520

Shuma

520

520

Transferim
e

kapitale

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
f) Periudha e zbatimit

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit te
AMTP
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër.

Janar 2020-Dhjetor 2020

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021

A.

Nga kjo:

Totali
(mijë
lekë)

Paga

Sigurime

Operative

Hartimi i plan rilevimeve të pronësisë
bujqësore

520

520

Shuma

520

520

Transferim
e

kapital
e

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
f) Periudha e zbatimit

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit te
AMTP
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër.

Janar 2021-Dhjetor 2021

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022

A.

Nga kjo:

Totali
(mijë
lekë)

Paga

Sigurim
e

Operativ
e

Hartimi i plan rilevimeve të pronësisë
bujqësore

520

520

Shuma

520

520

Transferim
e

kapitale

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
f) Periudha e zbatimit
Janar 2022-Dhjetor 2022

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit te
AMTP
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër.
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P04220.O2.A1
Krijimi i informacionit
bujqësor

Nr. 4

Funksioni:04 : Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia
N/funksioni 0422 : Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe
mbrojtja ndaj konsumatorëve
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi,
siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:
i. Situata
Shtrirja re territoriale e bashkisë Shkodër, kërkon ndërtimin, standartizimin, plotësimin, përditësimin dhe mirëmbajtjen e
sistemit informacionit të të dhënave bujqësore dhe blegtorale për gjithë territorin rural të saj. Aktualisht nuk zotërojmë
një sistem përmbledhës të dhënash në nivel bashkie të re. Të dhënat ekzistuese (nga ish komunat) të cilat në disa
raste nuk ekzistojnë dhe në disa raste të tjera janë me mangësi të theksuara, duhen plotësuar, harmonizuar dhe
përditësuar në nivelin territorial të bashkisë së re.
ii. Synimi i projektit
Ndërtimi i një sistemi të ri, përmbledhës, të plotësuar, të përditësuar, në nivel bashkie,në shërbim të administratës dhe
popullatës së njësive administrative (10).
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
1.
2.
3.
4.

Grumbullim të dhënash ekzistuese
Standartizim i sistemit të informacionit
Plotësim/Përditësim të te dhënave
Administrim/Mirëmbajtje të sistemit të të dhënave.

b) Rezultatet që prisni
Një sistem modern, të strandartizuar dhe lehtësisht i aksesueshëm.
c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshmenëprojekt

Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe
trajtimit të AMTP, Njësitë Administrative të
bashkisë Shkodër, grupet e interesit,
fermerët, etj

Bashkia Shkodër

e) Shpenzimet e llogaritura ( për çdo aktivitet të mësipërm (pika iii)
Nga kjo:
Shpenzimet për çdo aktivitet
2020

A.1

Totali
(mijë lekë)

Paga

Siguri
me

Operative

Transferime

kapit
ale

Siguri
me

Operative

Transferime

kapit
ale

Siguri
me

Operative

Krijimi i
informacionit
bujqësor
Shuma
Nga kjo:

Shpenzimet për çdo aktivitet
2021

A.1

Totali
(mijë lekë)

Paga

Krijimi i
informacionit
bujqësor
Shuma
Nga kjo:

Shpenzimet për çdo aktivitet
2022
A.1

Totali
(mijë lekë)

Paga

Transferi
me

kapitale

Krijimi i informacionit
bujqësor
Shuma
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f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:

Janar 2020- Dhjetor 2022

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP.
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër.
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P04220.O2.A2
Sigurimi i mbështetjes së fermerëve për agroindustrinë, treg
dhe marketing

Nr. 5

Funksioni:04 : Bujqësia , pyjet,
peshkimi dhe gjuetia
N/funksioni 042 : Shërbimet bujqësore,
inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja ndaj
konsumatorëve
Llojet e programit 04220: Shërbimet
bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore
dhe mbrojtja e konsumatorëve

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Ndërtimi i strukturës për shërbimin këshillimor dhe informacionin bujqësor
i. Situata
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP, aktualisht nuk ka një strukturë të ngritur për shërbimin
këshillimor sipas ligjit të vetqeverisjes vendore (nr. 139/2015).
Në këto kushte, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP, nuk e ka të mundur kryerjen e detyrimit
ligjor të shërbimit këshillimor.
ii. Synimi i projektit
Plotësimi i strukturës në Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP, me specialistë.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
1.
2.
3.

Krijimi i strukturës së shërbimit këshillimor
Miratimi i strukturës, nga Këshilli Bashkiak, Shkodër
Plotësimi i strukturës, me specialistët e nevojshëm.

b) Rezultatet që prisni
Strukturë të plotësuar dhe funksionale, për administrimin dhe këshillimit bujqësor dhe rural.
c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshme në projekt

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

Bashkia Shkodër

e) Shpenzimet e llogaritura

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020

A
1

Totali
(mijë
lekë))

Nga kjo:
Pa
ga

Sigu
rime

Oper
ative

dhe

ndjek

Trans
ferime

kap
ital
e

Krijimi i strukturës se sherbimit këshillimor
Miratimi i strukturës nga Këshilli Bashkiak
Plotësimi i strukturës me specialistët e nevojshëm. Sigurimi i
mbështetjes së fermerëve për agroindustrinë, treg dhe marketing
Shuma

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon
Janar 2020- Dhjetor 2022

g) Përgatiti
projektit:

realizimin

e

Drejtoria e Buqesise, Zhvillimit Rural dhe
Trajtimit te AMTP.
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër.
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P04220.O2.A3
Promovimi dhe krijimi i SHBB ose grupeve
prodhuese e tregtuese

Nr. 6

Funksioni:04 : Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia
N/funksioni 0420 : Shërbimet bujqësore, inspektimi,
ushqimi dhe mbrojtja ndaj konsumatorëve
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore,
inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e
konsumatorëve

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Krijimi i SHBB, si, të vetmet mundësi për përmirësimin e gjendjes në prodhim,
teknologji, marketing dhe eksport
i. Situata
Tregtimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale është në kushtë të papranueshme. Njëkohësisht edhe shitja informale e
produkteve, ndikon negativisht në konkurueshmëri. Situata është e ngjashme edhe në lidhjë me standartet e dobëta,
mungesës së markave, kushteve të ruajtjes dhe ambalazhimit. Nga ana tjetër copezimi i fermave dhe mos organizimi në
shoqëri prodhuese, bën që fermerët të dalin në treg me sasi të vogla të prodhimi. Mangësi tjetër është edhe mungesa e
kontrollit te produkteve dhe cilësisë së tyre.
ii. Synimi i projektit
Krijimin e SHBB, në fushat e prodhimit bujqësor, blegtoral, agropërpunues dhe tregtar.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
1.
2.

Takime informuese, me fermerë dhe grupe prodhuese, mbi ligjshmërinë e krijimit të SHBB.
Takime promovuese mbi domosdoshmërinë e krijimit te SHBB, rolin e tyre, ndikimin në prodhim, marketing dhe
shitje-blerje inputesh.

b) Rezultatet që prisni
Fermerë dhe grupe fermrësh të informuar mbi domosdoshmërinë e krjimit të SHBB
c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshme në projekt

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

Bashkia Shkodër

e) Shpenzimet e llogaritura
Nga kjo:
Shpenzimet për çdo aktivitet

Totali (mijë
lekë))

Paga

Sigurim
e

Operative

Transferime

kapital
e

A.1
Shuma

f) Periudha e zbatimit
Janar 2020-Dhjetor 2022

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër.
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P04220.O2.A4
Promovim produktesh bujqësore
blegtorale nëpërmjet panaireve

Nr. 7

Funksioni:04 : Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia
N/funksioni 0420 : Shërbimet bujqësore, inspektimi,
ushqimi dhe mbrojtja ndaj konsumatorëve
dhe
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore,
inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e
konsumatorëve

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:
i. Situata
Hyrja në treg është relativisht e hapur, megjithatë mungesa e hyrjes në skemat e kreditimit kufizon në shkallë të
konsiderueshme investimet ; kjo bëhet me komplekse nga infrastrukutura e dobët dhe veçanërisht rrugët rurale.
Rreth 50% e tregut dominohet nga importet duke bërë prezente një konkurencë mjaft të fortë ndaj produkteve lokale.
Tregjet ekzistojnë, megjithatë ata shpesh janë ngritur në mënyrë informale dhe nuk mirëmbahen. Fermerët shpesh nuk
kanë akses në treg, për arsye të sasive të kufizuara që ata prodhojnë dhe mungesës së afërsisë se tregjeve me
prodhimin e tyre.
Tregjet janë dominuar nga tregtarët e mëdhenj dhe të vegjël dhe mungon informacioni mbi çmimet, veçanërisht për
fermerët duke dobësuar pozicionin e tyre në treg.
ii. Synimi i projektit
Promovimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale lokale me qëllim mbështetjen e fermerëve me anë te panaireve.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
1.
2.
3.
4.

Evidentim dhe promovimi i produkteve tipike të zonave të ndryshme në Bashkinë Shkodër.
Evidentimi dhe mbështetje të prodhuesve të produkteve tipike bujqësore dhe blegtorale.
Evidentimi dhe promovimi i prodhuesve të produkteve Bio të zonës.
Organizimi i panaireve bujqësore dhe blegtorale me prodhime tipike të zonave të ndryshme të Bashkisë Shkodër

b) Rezultatet që prisni
Rritja e prodhimit bujqësor me qëllim rritjen e të ardhurave të fermerëve, përmirësimin e cilësisë së jetesës së tyre.
c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshme në projekt

Ferma të ndryshme të destinuara për treg
Agropërpunues, etj
Drejtoria e Bujqësise, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të
AMTP,Drejtoria e Përmirësimit të Klimës së Biznesit ,
Nj.A. Bashkia Shkoder.

Bashkia Shkodër

e) Shpenzimet e llogaritura
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020
A.4

Totali
(mijë lekë)

Nga kjo:
Paga

Sigurime

Operative

Transferime

kapitale

Organizimi i panairit
Shuma

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon)
Janar 2020 – Dhjetor 2022

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP,
Bashkia Shkodër.
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër.
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Nr. 8

P04220.O3.A1
Promovim dhe asistencë teknike në
hartim e projekte, plan biznese për
përthithjen e granteve.

Funksioni:04 : Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia
N/funksioni 0420 : Shërbimet bujqësore, inspektimi,
ushqimi dhe mbrojtja ndaj konsumatorëve
Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore,
inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e
konsumatorëve

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Promovimi i skemave që mundësojnë thithjen e investimeve dhe administrmin e tyre,
nëpërmjet skemave mbështetëse.
i. Situata
Fermerët dhe grupet e fermerëve kanë njohuri të mangëta, mbi ekzistencën e projekteve/skemave mbështetëse, në
fushat e zhvillimit rural dhe buqjësor. Gjithashtu ata kanë njohuri të pakta ne procedurat e përgatijes së aplikimeve, në
kuadrin e projekteve të ndryshme mbështetëse. Mungesa e dokumentacionit të plotë të pronës, del si pengesë në
përfitimin e granteve dhe shtrirjen e investimeve të mëdha.
Megjithëse sektori i bujqësisë dhe blegtoral është shumë premtues dhe fitimprurës, situatës aktuale financiare, i shtohet
edhe mungesa e skemave dhe fondeve mbështetëse si nga pushteti lokal, qëndror, apo dhe gjëndja e vështirë
ekonomike e aplikuesve.
ii. Synimi i projektit
Shtrirja e informacionin pranë grupeve të interesit mbi ekzistencën e projekteve/skemave të ndryshme mbështetëse në
fushën e bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
Nxitja e donatoreve në mbështetjen me fonde të skemave të ndërtuara nga pushteti lokal.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
1.
2.
3.
4.

Takime informuese me drejtues të njësisve administrative, fermerë dhe grupe fermerësh mbi mundësitë e
përfshirjes në projektet e pakta që veprojnë në rajon.
Takime trajnuese me qëllim mbështetjen e fermerëve dhe grupeve të fermerëve mbi metodologjitë e
përgatitjes së aplikimeve dhe plan bizneseve.
Krjimi/plotesimi i bazës së të dhënave për përshpejtimin e procedurave të rregjistrimit të pronave
Takime me qëllim rritjen e bashkëpunimit me bankat/donatorët e ndryshëm që janë të interesuar në
mbështetjen me fonde, të skemave të ndryshme

b) Rezultatet që prisni
Shpërndarje të informacionit dhe prekje të pjesës më të madhe të fermerëve të Bashkisë Shkodër.
Disa skema, të vogla, mbështetëse, me burim fondesh të ndryshme.
Praktika të testuara dhe miratuara, si fillim i një procesi afatgjatë , drejtuar nga Bashkia Shkodër.
c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshmenëprojekt

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

Bashkia Shkodër, banka/agjensi financiare, donatorë të
ndryshëm

e) Shpenzimet e llogaritura
Shpenzimet për çdo aktivitet

Totali
(mijë lekë)

Nga kjo:
Paga

Sigurime

Operative

Transferi
me

kapitale

A.1
f) Periudha e zbatimit

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:

Janar 2020-Dhjetor 2022

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër.
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Funksioni:04 : Bujqësia , pyjet, peshkimi dhe gjuetia
N/funksioni 0420 : Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe
mbrojtja ndaj konsumatorëve

P04220.O4.A1.
Trajtimi i qenve të rrugës.

Nr. 9

Llojet e programit 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria
ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:
i. Situata
Situata ne Bashkinë Shkodër të kafsheve të rruges imponon ndërhyrje në trajtimin veterinar të tyre me ane te sterilizimit
dhe vaksinimit. Lind nevoja të kemi nje program të detajuar që nis me trajtimin veterinar dhe sterilizimin e cdo
kafshe.Pamvarësisht
ndërhyrjeve
gjatë
3
viteve
të
fundit
ku
është
bërë
kapja
dhe
transporti,sterilizimi,kastrimi,dehelmitizimi,matrikullimi,rregjistrimi si dhe vaksinimi i 538 qenve, duke parë se numri i
këtyre kafshëve është në rritje të vazhdueshme lindnd nevoja për trajtimin e një numri me të madh të tyre prej rreth 200
qenve të tjerë për vitin në vazhdim.
ii. Synimi i projektit
Trajtimi veterinar i kafsheve te rruges.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
1. Trajtimi, sterilizim dhe vaksinimi e matrikulimi në vazhdimësi për qentë e rrugës. Përgjatë 3 viteve të sterilizohen
më shume se 600
b) Rezultatet që prisni
Sterilizim, vaksinim dhe matrikullim i qenve të rrugës.
c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshmenëprojekt

Drejtoria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe trajtimit
të AMTP, Njësitë Administrative të bashkisë
Shkodër.

Bashkia Shkodër

e) Shpenzimet e llogaritura
Shpenzimet për çdo aktivitet
2020

A.1

Paga

Sigurime

Operative
1020

Shuma

1020
Totali (mijë
lekë)

Paga

Sigurime

Operative
1020

Shuma

1020
Totali (mijë
lekë)

Paga

Sigurime

Operative
1020

Shuma

1020

e

zbatimit

Janar 2020- Dhjetor 2022

(kur

fillon,

kur

kapita
le

Transferime

kapita
le

Nga kjo:

Trajtimi i qenve të
rrugës

f) Periudha
përfundon

Transferime

Nga kjo:

Trajtimi i qenve të
rrugës

Shpenzimet për çdo aktivitet
2022
A.1

Nga kjo:

Trajtimi i qenve të
rrugës

Shpenzimet për çdo aktivitet
2021
A.1

Totali (mijë
lekë)

Transferi
me

kapitale

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP.
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër.
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