BASHKIA SHKODËR

SHËRBIMI I TREGJEVE,
AKREDITIMI DHE
INSPEKTIMI

2020 – 2022
1

Programi Buxhetor: 04160 – Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për veprimtarinë në sheshet dhe tregjet vendore
dhe ofron mbështetje për infrastrukturën e tregjeve;

Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022 / në mijë lekë

Kodi

Fakt 2017

04160

11,571

I Pritshmi
2019

Fakt 2018
2,708
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Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik / në mijë lekë
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-
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Plan 2020

500
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100%
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Treguesit Kyç të Performancës

Objektivi 1

Qëllimi i programit

Sistemimi dhe ngritja e tregjeve
të shitjes me shumicë dhe
pakicë në territorin e Shkodrës

Ngritja dhe funksionimi i
tregjeve publike dhe i rrjetit
të tregtisë

Treguesit e
rezultatit

Njësia Matëse

Permirësimi dhe rritja
e numrit të tregjeve

- Numri i tregjeve
funksionale

Rritja e investimeve
bashkiake për
infrastrukturën e
tregjeve vendore

Investime për
infrastrukturën e
tregjeve vendore ndryshimi në %
kundrejt vitit të kaluar

Synimet
2018

2019

2020

2021

2022

1

1

2

3

100%

25%

Trendi

TË DHËNAT E PROGRAMIT
Fakt 2018

I Pritshmi 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

NUMRI I VENDEVE TË SHITJEVE PËR TREGTARËT

230

230

330

330

Projektet kryesore të investimeve

Aktivitetet Kryesore
Aktivitetet kryesore të parashikuara për t’u realizuar gjatë 2020 – 2022 janë:
Mirembajta e gjithe tregjeve te ngritura nga bashkia
Rritja e investimeve bashkiake per ndërtimi tregjesh
Rritja e numrit të vendeve të shitjes në dispozicion të tregtarëve
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FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE
Nënfunksioni 041: Çështje të përgjithshme
ekonomike, tregtare dhe të punës
Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe
inspektimi

1

Vështrim i përgjithshëm
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i
zhvillimitekonomik dhe punësimit vendor.
Emri i Programit
04160

Përshkrimi i
programit
Shërbimi i tregjeve,
akreditimi dhe
inspektimi

Përshkrimi i programit



Rregullimi i veprimtarive në sheshet e
tregjeve vendore ose mbështetje për
infrastrukturën e tregjeve;
Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe
funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të
rrjetit të tregtisë.
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Qëllimet

Objektivat

Treguesit e rezultatit

Synimet
2019

Ngritja dhe
funksionimi i
tregjeve publike dhe
i rrjetit të tregtisë;

O1. Sistemimi
dhe ngritja e
tregjeve të shitjes
me shumicë dhe
pakicë në
territorin e
Shkodrës.

Permirësimi dhe rritja e
numrittëtregjeve
-

2020

2021

2022

4 tregje;

4 tregje;

5 tregje;

6 tregje;

2njesi/1000 banorë

2 njesi/1000 banorë

2.4 njesi/1000
banorë

2.9 njesi/1000 banorë

Numri i
tregjevefunksionale

Mbikqyrja e tregjeve (
njesite ne tregjetpublike
per 1000 banore)

Investimepërinfrastrukturën
e tregjevevendore ndryshiminë %
kundrejtvitittëkaluar

-

-

Numër i vendeve të shitjes
në dispozicion të
tregtarëve

230

230

3

100%

25%

330

330

Projekte të rëndësishme/në mijë lekë
Kodiprojektit
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i
projektit
P04160.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeveegzistuese
P04160.O1.A2. Tregurajonal i peshkut
P04160.O1.A3.
P04160.O1.A4

Buxheti
2020
1500

Buxheti
2021
500

Buxheti
2022
1000

0

0

0

0

0

25,000

0

20,000

0

1500

20,500

26,000

Viti 2019

Viti
2020
1,500

Viti
2021
20,500

Viti
2022
26,000

2,708

1,500

20,500

26,000

2,708

1,500

20,500

26,000

20,000

25,000

Tregu i produktevebujqesore Velipoje
Ndërtimi i treguttëshitjes me
pakicëtëprdukteve agroushqimorelokale
Totali

Informacioni financiar
InformacionfinanciarProgrami 4160
Viti
Vitet
2017
Viti 2018
Tavani i
përgjithshëm i
programit
Shpenzimetbruto
11,571
Tëardhurat e
programit
Shpenzimetneto
11,571
Pagat dhe
sigurimetshoqërore
Investimetkapitale
11,571

2,208

Komente
Programi 04160: Sherbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi, ka si burim financimi
transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat e bashkise. Mbulimi i shpenzimeve nga te
ardhurat eshte 100% per vitin 2020, ndersa per vitet 2021 dhe 2022 shpenzimet mbulohen
nga transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e bashkise. Per vitin 2020 shpenzimet korente
jane 100%, ne vitin 2021 shpenzimet korente jane 2.4% ndersa per vitin 2022 shpenzimet
korente jane 3.8%. Pagat dhe sigurimet shoqerore zene 0% per vitet 2020, 2021, 2022.
Shpenzimet kapitale zene 0% te shpenzimeve totale per vitin 2020, ndersa per vitin 2021
eshte 97.6% dhe 96.2% per vitin 2022.

Të dhënat e programit
Numri i tregjevefunksionale
Numër i vendevetëshitjesnë
dispozicion të tregtarëve

2018

2019

2020

2021

Trendi

2

4

4

5

6

230

230

330

330
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Funksioni 4: Çështje ekonomike
Nënfunksioni 041: Çështje të përgjithshme
ekonomike, tregtare dhe të punës
Programi 04160: Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe
inspektimi

P04160.O1.A1
Nr.1

Mirëmbajtje e tregjeve ekzistuese

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:
i.

Situata

Tregjet ekzistuese dhe ato të rejat që do ndërtohen e kane të domosdoshme mirëmbajtjen e tyre sepse ato amortizohen.Sot
ka tregje pa asnjë mbrojtje nga moti, pa tezga shitjeje, dhe akses të dobët si për blerësit ashtu edhe për shitësit. Edhe
ambientet më të organizuara janë shumë të vogla për të mbuluar fluksin ekzistues të prodhimit. Më shumë duhet të bëhet në
drejtim të përmirësimit të ambienteve fizike të tregjeve duke parashikuar riparime në infrastrukture e tezgave, banakeve,lyerje.
Mirëmbajtje të hapësirave për automjetet dhe këmbësoret gjithashtu duhen parashikuar mirëmbajtje në banjo publike,
eletricitet, uje etj. Riparime në ambjentet e magazinimit te mallit etj.
Tarifat kundrejt përdorimit të hapsirave të tregtimit,duhet të përdoren edhe për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes.
I njejti model mirëmbajtje duhet të funksionojë pastaj edhe për tregjet e reja që do ndërtohen, në mënyrë që të qëndrojnë
përherë brenda standarteve të mira të tregtimit.
ii. Synimi i projektit
Një infrastrukture e përmirësuar e tregjeve do të ndihmonte veçanërisht në përmirësimin e kushteve tregtimit, rritjes së
kënaqësisë së blerjes, përmirësim të higjenës dhe reduktimin e mbeturinave.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
1.
2.

Evidentim i nevojës për mirëmbajtjen e tregjeve;
Shërbime të mirëmbajtjes dhe riparime të domosdoshme për ruajtjen dhe qëndrushmërinë e kushteve të tregtimit:

b) Rezultatet që prisni
Tregje funksionale sipas standarteve dhe që plotësojne kushtet e tregtimit të lirë
c)Aktorët e mundshëm

d)Kontributet e mundshme në projekt

Bashkia Shkodër
Fermerët

Bashkia shkodër

e) Shpenzimet e llogaritura
Totali
(mije lekë)

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020

Nga kjo:
Paga

Siguri
me

Opera
tive

A.1

Shërbime të mirëmbajtjes për ruajtjen dhe
qëndrushmërinë e kushteve të tregtimit

1300

1300

A.2

Pagesat e sherbimeve me te trete (energji
eletrike dhe uje.

200

200

1500

1500

Shuma

Totali
(mije lekë)

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021

A.1
A.2

Shërbime të mirëmbajtjes për ruajtjen dhe
qëndrushmërinë e kushteve të tregtimit
Pagesat e sherbimeve me te trete (energji
eletrike dhe uje.
Shuma
Totali

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022

5

Transfe
rime

Kapital
e

Transfe
rime

Kapital
e

Nga kjo:
Paga

Siguri
me

Opera
tive

300

300

200

200

500

500
Nga kjo:

( mije lekë)
A.1
A.2

Shërbime të mirëmbajtjes për ruajtjen dhe
qëndrushmërinë e kushteve të tregtimit
Pagesat e sherbimeve me te trete (energji
eletrike dhe uje.
Shuma

Paga

Siguri
me

Opera
tive

600

600

400

400

1000

1000

Transfe
rime

Kapital
e

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e Planifikimit strategjik dhe e përmirësimit të Klimës
së biznesit
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit
të
Investimeve
Drejtoria e shërbimeve Publike

f) Periudha e zbatimit
2020, 2021, 2022

Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër
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P04160.O1.A2
Nr. 2
Tregu rajonal i peshkut

Funksioni 4: Çështje ekonomike
Nënfunksioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
Programi 04160: Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:
i. Situata
Nga vlerësimi i interesit dhe studimi i fizibilitetit per ndërtimin e tregjeve del e domosdoshme ndërtimi i strukturave të reja
për tregtim të produkteve të akuakulturës.Tregtaret po shesin prodhimet e akuakulturës në kushte jo të favorshme
ndërkohë që në qytetin tone është shtuar me rritme te shpejta konsumimi i peshkut të detit dhe atij të liqenit.Për të
përmbushur nevojen konsumatore peshku po kultivohet në rezervate dhe vaska gjithashtu. Në qytet gjenden me dhjetra
tregtate që ushtojnë aktivitetin e tyre në kushte aspak të përshtatshme. Ndyshimi në sjelljen konsumatore po sjell nevojën
për pajisje magazinimi të rregullta, brenda kushte higjeno-sanitare dhe madje frigoriferike.
Të gjitha këto kërkesa kanë sjellë zhvillimin e mëtejshëm të industrisë perpunuese,por për këtë fluks të prodhimeve të
akuakulturës duhet të ketë edhe një treg rajonal të mirëmenaxhuar.
Teorikisht peshku duhet të shitet sa më afër origjinës së tij.Tregu i peshkut do ishte mirë të kishte një lokacion diku afër
liqenit, si burimi kryesor i peshkimit në Shkodër.
Bashkia Shkodër duke qënë një zonë bregdetare dhe liqenore njëkohesisht, e ka të domsdodoshëm ndërtimin e një tregu
rajonal peshku. Një treg sipas standarteve higjeno-sanitare, me tenda, me banakë për tregtimin e peshkut me higjene. Të
këtë dhe kushte frigoriferike për ruajtjen e peshkut të vecantë që nuk vjen gjallë tek ne në treg.Të ndërtohen basene të
vegjël për mbajtjen e peshkut që tregtohet i gjallë. Të ketë eletricitet, ujë të pijshem, sistem të rregullt kanalizimesh për
qarkullimin e ujit gjithashtu dhe një vend të vecantë për grumbullimin e mbeturinave. Ku ka nevojë për një pastrim jo vetëm
1 herë në 24 orë, por me shumë. Sidomos gjatë orareve të fluksit të shitjes.
Tregu te kene shërbime te domosdoshme, hapësira me mjaftushme per levizjen e automjeteve dhe per parkimin e
tyre.Tregu duhet te kete personel per menaxhim dhe per pastrim e mirembajtje. Te kete zyra per personelin te shoqeruara
me sherbime mbeshtetese dhe banjo publike.
Ndërtimi i tregut rajonal është një proçes kompleks që kërkon investime kapitale të konsiderueshme. Ai duhet të
mbështetet tek një studim në lidhje me kërkesat e përcaktuara qysh më parë në lidhje me ambientet dhe tek një vlerësim i
plote financiar. Përdoruesit e këtyre ambienteve dhe kushteve për funksionimin e strukturave duhet të përfshihen në
procesin e projektimit qysh në fillim . Kjo kërkon konsultime dhe një fushatë ndërgjegjësimi me furnizuesit, transportuesit,
tregtaret, punonjësit e tregut dhe autoritetet lokale.
Pikërisht ne kuadër të ndërhyrjeve të Bashkisë Shkoder për zhvillimin ekonomik duhet bërë planifikim për ndërtimin e
tregut rajonal te peshkut për të zhvilluar tregti sipas formave të standartizuara. Ndertimi i tregut rajonal te peshkut ku
shërbimi dhe kontrolli nga ana e institucioneve jane me efektive, eshte nje hap i nevojshem që duhet ndërmarrë në
mënyrë që të kemi një integrim dhe standartizim të kësaj ekonomie informale me sistemin ekonomik të bashkisë Shkodër.
ii. Synimi i projektit
Ndërtimi i tregut rajonal te peshkut me vende tregtimi te mirëstrukturuar dhe i mirëmenaxhuar.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
Projekti parashikohet të ketë një kohëzgjatje prej 12 muaj. Disa nga aktivitetet më kryesore përfshijnë:
1. Studim fizibiliteti
2. Aktivitete parapërgatitore (Projekti Teknik)
3. Aplikim për Fonde tek FZHR- Granti konkurrues për ndërtim tregjesh agro-ushqimore dhe thertoresh, MBZHRAU
4. Ndërtimi i ambjenteve të tregut
5. Ndërtimi i infrastrukturës mbështetëse si rrugë, vende parkimi, energji elektrike, kanalizime etj
b) Rezultatet që prisni
Ndërtim i tregut të ri të Peshkut
c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të kontribuojë për këtë projekt,
financiarisht, etj.)
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Bashkia Shkodër
Dhoma e Tregtisë
Ministria e Bujqësisë
AZHBR

Bashkia Shkodër

e) Shpenzimet e llogaritura

Shpenzimet për çdo aktivitet
2022

A.1
A.2
A.3
A.4

Totali
(mije
lekë)

Nga kjo:
Paga

Sigurime

Operative

Transferime

Hartimi i projektit teknik
Zbatim i projektit të
plotë të rikonsruksionit
të pjesshëm
Supervizim
Kolaudim
Shuma

f) Periudha e zbatimit (kur
fillon, kur përfundon)
2022

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e planifikimit strategjik dhe përmirësimit të klimës së biznesit
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve
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Kapitale

Funksioni 4:Çështje ekonomike
Nënfunksioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike,
tregtare dhe të punës
Programi 04160: Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe
inspektimi

P04160.O1.A3.
Tregu i produktevebujqësoreVelipojë

Nr.3

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:
i. Situata
Velipoja është një ndër qëndrat më të rëndësishme të turizmit bregdetar, gjithësesi mungojnë tregjet dhe nuk janë në kushte
cilësore përsa i përket pastërtisë dhe shërbimeve që ofrohen ndaj qytetarit. Përgjatë sezonit të verës në këtë njësi
administrative kemi praninë e shumë vizitorëve dhe turistëve të cilët përveq shërbimeve turistike kanë edhe nevoja për të
konsumuar produkte të ndryshme të cilat duhet të tregtohen në ambientet e posaqme. Rrjeti i tregtisë në bashkinë Shkodër
duhet të plotësohet me tregjet lokale të shpërndara në njësitë administrative, ku do të promovohet zhvillimi ekonomik lokale
veçanërisht në zonat turistike dhe bujqësore të populluara si Shkodra (të paktën nga një treg për njësi) dhe Velipoja (2 tregje
të cilat do të funksionojnë gjatë periudhës së verës). Tregjet duhet të shihen përtej hapësirës së tregtimit edhe si hapësirë
sociale dhe rekreative. Në këto hapësirat rekreative duhet të shërbehen vetëm produkte vendase, pra distanca nga tregu në
tavolinë duhet të jetë 0 km.
Popullsia e përhershme në plazhin e Velipojës është rritur dukshëm duke arritur nga 387 në vitin 1990, në 2 075 banorë në
2016. Në vitin 2005 gjatë periudhës së verës, numri i pushuesve arrinte në 80 000, sipas statistikave gjate vitit arrijnë
mesatarisht deri në 100 000 pushues në fundjavat e pikut të sezonit. Duke marrë parasysh sasinë e lartë të produkteve të
konsumuara si dhe nevojën për një mjedisi të përshtatshëm për tregtim, nevoja për ndërtimin e tregut është shumë e madhe.
Duke qënë një zonë e cila ka edhe karakteristika bujqësore si dhe të shfrytëzimit të acqua kulturës dhe peshkimit, impakti i
ndërtimit të një tregu me hapsirat e përshtatshme të magazinimit e tregtimit, do të jetë shumë i lartë edhe në zhvillimin
ekonomik. Krijimi i treguttëformalizuarakushërbimi dhe kontrollingaana e institucioneve është me efektiv, eshtenje hap i
nevojshem që duhet ndërmarrë në mënyrë që të kemi një integrim dhe standartizim të ekonomive rurale me
sisteminekonomiktëbashkisëShkodër.
Ndërtimi i tregjevetërinjështënjëproceskompleksqëkërkoninvestimekapitaletëkonsiderueshme. Ai
duhettëmbështetetteknjëstudimnëlidhje me kërkesat e përcaktuaraqyshmëparënëlidhje me ambientet dhe teknjëvlerësim i
plotefinanciar. Përdoruesit e këtyreambienteve dhe kushteve për funksionimin e strukturave duhet të përfshihen në procesin e
projektimit qysh në fillim .Kjo kërkon konsultime dhe njëfushatëndërgjegjësimi me fermerët, furnizuesit, transportuesit,
tregtaret, punonjësit e tregut dhe autoritetetlokale.
ii. Synimi i projektit
Formalizimi i tregtimit te shitjes me pakicë në njësinë administrative Velipojë dhe sigurimi i kushteve te pershtatshme te
tregtimit:
Mbështetja prodhuesve vendas te bujqësisë, peshkimit dhe akuakulturës, rritja e tregtimit të produkteve si dhe siguria
ushqimore.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studim i fizibilitetit të investimit
Aktiviteteparapërgatitore (ProjektiTeknik)
Ndërtimi i tregut të shitjes Velipojë
Rregullim i ambjentevetëtregjeve
Ngritja e ambjenteve për trajtimin e mbetjeve organike
Ndërtimi i infrastrukturësmbështetëse.

b) Rezultatetqëprisni
Ndërtim i një tregu të ritëshitjes me pakicë të produkteve locale të njësisë administrative Velipojë
c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshme në projekt

Bashkia Shkodër
Ministria e bujqësisë, Azhbr
Universiteti i Shkodrës
FSHZH

Bashkia Shkoder

e) Shpenzimet e llogaritura
Totali
(mije lekë)

Shpenzimetpërçdoaktivitet 2022
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Nga kjo:
Pag
a

Siguri
me

Operat
ive

Transfe
rime

Kapital
e

A.
1

Hartimi i projektit,zbatimi i projektit,supervizim dhe
kolaudim i ndertimit

25000

Shuma

25000
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e
planifikimitstrategjikdhepërmirësimittëklimëssëbiznesit

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon)

Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të
Investimeve

2022

Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër
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25000

Funksioni 4: Çështje ekonomike
Nënfunksioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike,
tregtare dhe të punës
Programi 04160: Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe
inspektimi

P04160.O1.A4
Ndërtimi i tregut të shitjes me pakicë të
produkteve agro-ushqimore lokale

Nr.4

a) Përshkrim i shkurtër i projektit:
i. Situata
Nga vlerësimi i interesit dhe studimi i fizibilitetit për ndërtimin e tregjeve del e domosdoshme ndërtimi i strukturave të reja për
tregtimin me pakicë të produkteve bujqësore e blegtorale. Fermerët/tregtarët të cilët shesin produktet e tyre sezonale në
kushte jo të favorshme duhen mbajtur parasysh për tu zgjidhur, pasi edhe kërkesat e tyre janë të shumta për përcaktim të një
vendi stabël me kushte të përshtatshme tregtimi. Në territorin e Bashkisë Shkodër qytet janë evidentuar rreth 450
fermerë/tregtarë informal që kane nevojë për sistemim në një vend të përshtatshëm tregëtimi. Gjithashtu në Nj.A. e Bashkisë
Shkodër ka kërkesë të vazhdueshme përngritjen e njëtregupërproduktetvendase. Ndërtimi i Tregut Agrou-shqimor në qytet
apo dhe nëNj.A., sinjëtregshumë-funksional dhe modern, i cilirespektonambientin dhe është në përputhje me standardet e
sigurisë ushqimore gjithashtu rrit potencialin prodhues të sektorit bujqësor.
Ndërtimi i tregjeve të rinj është një proces kompleks që kërkon investime kapitale të konsiderueshme. Ai duhet të mbështetet
tek një studim në lidhje me kërkesat e përcaktuara qysh më parë në lidhje me ambientet dhe tek një vlerësim i plote financiar.
Në kuadër të ndërhyrjeve të Bashkisë Shkoder për zhvillimin ekonomik po bëhet planifikimi për ndërtimin e një tregu të shitjes
me pakice për produkte lokale agroushqimore për të zhvilluar tregti të formave të standardizuara. Krijimi i tregjeve të
formalizuara ku shërbimi dhe kontrolli nga ana e institucioneve janë më efektive, është një hap i nevojshëm që duhet
ndërmarrë në mënyrë që të kemi një integrim dhe standardizim të kësaj ekonomie informale me sistemin ekonomik të
Bashkisë Shkodër.
ii. Synimi i projektit
Formalizimi i tregtimit të shitjes me pakicë në territorin e Bashkisë Shkodër dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të
tregtimit nëpërmjet ngritjes së tregut sipas standardeve.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Analiza e prodhimitaktual dhe tëardhshëm tëfruta-perimeve;
Analiza e fluksit tëtregtimit tëprodhimeveekzistuese;
Analiza e infrastrukturës ekzistuese të tregjeve dhe evidentimi i nevojës
Hartimi i projektitteknik për ndertimin e tregut tëshitjes me pakicë.
Ndërtimi i tregut nëtëshitjes me pakicë
Mbikqyrje
Kolaudimi

b) Rezultatetqëprisni
1) Ndërtimi i tregutAgroushqimorpërproduktetvendase
2) Rritje e sigurisëushqimore
3) Rritje e kënaqësinësëkonsumatorëve
c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshme në projekt
BashkiaShkodër

Bashkia Shkodër
e) Shpenzimet e llogaritura
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021

Nga kjo:

Totali
(mije
lekë)

Paga

Sigurim
e

Operativ
e

Transferi
me

Kapitale

962

962

18,563

18,563

Mbikqyrje

443

443

Kolaudim

32

32

20.000

20.000

A.1

Projektimi

A.2

Ndërtimi i Tregut

A.3
A.4

Shuma
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f) Periudha e zbatimit
2021

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të
Klimës së Biznesit
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve
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