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Funksioni : 06  Strehimi dhe komoditetet e komunitetit 

Nënfunksioni 061: Urbanistika 

Programi 06140 : Planifikimi urban vendor 

Vështrim i përgjithshëm  

Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore. 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

06140 Planifikimi Urban Vendor  Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe 

monitorim i  planeve të zhvillimit urbanistik; 

 Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli 

i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 

zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e 

stokut të banesave; 

 Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi 

i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në 

urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes 

vendore. 

 Administrim, bashkërendim dhe monitorim i 

planeve të përgjithshme, planeve, programeve 

dhe buxheteve të lidhura me strehimin; 

 Shpërndarje e informacionit publik, 

dokumentacionit teknik dhe statistikave për 

çështjet dhe shërbimet e strehimit;  

 Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime 

banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i 

njësive banuese për publikun në përgjithësi ose 

për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i 

ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin 

e strehimit. 

 Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë 

formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe 

monitorimin, të Planeve të Përgjithshme 

Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; 

 Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të 

ndërtimit; 

 

Projekte të rëndësishme  

Kodiiprojektit Titullidhepërshkrimishkurtëriprojektit Buxheti 

2019  (000 

Lek) 

Fillon Mbaron 

P06140.O1.A1 
Përgatitja e PDV përzonat e parashikuaranë 

PPV. 
2,146 2019 2021 

P06140.O1.A2 

Publikimi i Planeve të Detajuara Vendore 

nepermjet publikimit elektronik dhe mjeteve 

tradicionale të informimit. 

 2019 2021 

P06140.O2.A1. 
Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i 

Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër 
 2019 2021 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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 Total 2,146   
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit 
Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Strategjitëunifikuarapërzhvillimin e 

integruartëterritoritnëfunksiontëkrijimi

ttënjërajonishumëqendërshpërmeskriji

mit e 

zhvillimittëinfrastrukturëspublike, 

administrative, socialedhekulturore... 

O1.Hartimi, 

mbështetjadhemonitorimiiproces

eveplanifikuesenëBashkinëShko

dër, me qëllimsigurimin e 

kornizëssëpërgjithshmetëzhvilli

mittëterritoritdhepromovimittetij. 

Nr i PDV-ve;               

NrProjektetëAplikuara 

NrProjektetëZbatuara 

NrAktorëtëAngazhuar 

Shuma e 

FondevetëPërftuara 

PlaniiPërgjithshëm Vendor 

përBashkinëShkodërnëpërputhje me 

instrumentat e planifikimitimiratuar. 

Publikimii Planit tëpërgjithshëm Vendor 

PërfundimtarnëfaqenzyrtaretëBashkisësë

Shkodrësdhemjetevetëtjeratëinformimit. 

Përgatitja e 4 PDV tënevojshme me 

qëllimimplementimin e saktëtëplanit. 

Përgatitja e 4 

PDV përzonat 

e 

parashikuaran

ë PPV. 

Implementimi

isaktëiplanit. 

Përgatitja e 4 

PDV përzonat 

e 

parashikuaran

ë PPV. 

Implementimi

isaktëiplanit. 

Përgatitja e 4 

PDV përzonat 

e 

parashikuaran

ë PPV. 

Implementimi

isaktëiplanit. 

O2.Realizimi 

dheMonitorimiiSistemittëAdresa

vesimjetpërpërmirsimin e 

shërbimevedheidentitetittëqytetar

it 

RealizimiiSistemittëAd

resavenëBashkinëShko

dër 

RealizimidheazhornimiiSistemittëAdres

avenëtëgjitheterritorin e 

BashkisëShkodër 

Realizimiemë

rtimittë 7 

rrugëvedheve

ndosja e 

tabelave.  

Realizimiemë

rtimittë 10 

rrugëvedheve

ndosja e 

tabelave.  

Realizimiemë

rtimittë 12 

rrugëvedheve

ndosja e 

tabelave.  
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Informacion financiar 
      

Vitet 
Viti 

2016 

Viti 

2017 
Viti 2018 Viti 2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
2,146 2,168 2,189 

Shpenzimet bruto - - 13,349 2,146 2,168 2,189 

Të ardhurat e programit - - - 116 122 128 

Shpenzimet neto - - 13,349 2,030 2,046 2,061 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
- - - 

Investimet kapitale - - 13,349 2,146 2,168 2,189 

 

Komente 

Programi 06140: Planifikimi urban vendor, ka si burim financimi te ardhurat . Shpenzimet 

neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat vetem per investime. Per vitet 2019,2020 dhe 

2021,te gjitha shpenzimet jane ne trajten e  shpenzimeve kapitale. 
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1.Përgatitja e PDV përzonat e parashikuaranë PPV. 
Kodinëmatricë P06140.O1.A1 
 

01.  Personat e Kontaktit 

 
Emri I propozuesit të 
projektit 
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 
Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara 
për propozuesin e 
projektit 
 

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe 
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/ grupi/ sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

 
BashkiaShkodër 

 

 

02.  Identifikimi I Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara 
në PPV Viti 2019 

Problemetpërtuadresuar 

Pas hartimit të PPV Shkodër, në mënyrë që të promovohet zhvillimi dhe të ndërtohet 
duhen hartuar dhe një sere planesh të përgjithshme vendore. Politika e Bashkisë 
është që zonat prioritare të zhvillohen me anë të planeve të detajuara vendore në 
mënyrë që të garantohet një zhvillim sa mëi harmonizuar I territorit. PDV do të 
hartohen nga stafi I bashkisë si dhe me kontraktim. Gjithashtu, pjesë e kontributit për 
hartimin e PDV do të vijë në marrëveshje edhe me zhvilluesit apo pale të tjera të 
interesuara bazuar në dispozitat ligjore në fuqi. 

Parashikohen një sërë PDV  të rëndësishmesi: 
- Velipojë 
- Rrjoll 
- Qëndër Shkodër 
- Shirokë-Zogaj 
- Z. Industriale 
 

EmriiProgramit Planifikimi urban 

Qëllimetdheobjektivat e 
programittëcilatprojekti do 

tëndihmojëtëarrihen 

- Hartimi I Planeve të Detajuara Vendore 
- Harmonizim dhe koordinim 
- Zhvillim në bazë njësie 

 

0.3. Kostot e ProjektittëInvestimit 

 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Kosto e projektimit 2 146 2 168 2 189 

KostoTotale e Projektit   -  
000/lekë 

2 146 2 168 2 189 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimittëprojektidesë 

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi I rishikimit 
Statusi  I Projektit Idesë 

 
DrejtuesiiProgramit ne 
InstitucioninBuxhetor 

(IB) 

Drejtoria 
Studimeve, 

Planifikimit dhe 
Koordinimit të 

   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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 Investimeve 

Komente nga Drejtuesi I Programit (nqska) 

Sekretari I 
Përgjithshem 

   Konfirmimi/ refuzimi I aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari I Pergjithshëm (nqs ka) 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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2.Publikimi i Planeve të Detajuara Vendore nëpërmjet publikimit elektronik dhe mjeteve tradicionale të informimit. 
Kodi në matricë: P06140.O1.A2 
 

01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit 
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 
Firma e 

propozuesit të 
Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara 
për propozuesin e 
projektit 
 

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit dhe  
Koordinimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës 
 

Vendodhja e 
Projektit 

 
Bashkia Shkodër 

 

 

02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea 
Publikimi i Planeve të Detajuara Vendore 
nëpërmjet publikimit elektronik dhe mjeteve 
tradicionale të informimit. 

Viti 2019 

Problemet për tu adresuar 

Sipas përcaktimeve të Planit të Përgjithshëm Vendor, njësitë për të cilat do të hartohen 
plane të detajuara vendore janë SH010.UB, SH012.UB, SH017.UB, SH018.UB, 
SH019.UB, SH021.UB, SH025.UB, SH026.UB, SH027.UB, SH028.UB, SH029.UB, 
SH100.UB, SH103.UB, SH104.UB, SH105.UB, SH106.UB, SH108.UB, SH109.UB, 
SH110.UB, VL007.N, SH003.UB, SH004.UB, SH005.UB, SH006.UB, SH007.UB, 
SH008.UB, SH009.UB, SH015.UB, SH016.UB, SH041.UB, SH056.UB, SH057.UB, 
SH111.UB, SH112.UB, SH114.UB, VL002.UB, VL003.UB, VL004.UB, VL005.UB, 
VL006.UB, VL012.UB, VL013.UB, VL135.UB, VL137.UB. PDV-të kanë për qëllim, 
sipas rastit, të detajojnë përcaktimet e PPV-së, për: zhvillimin dhe/ose rizhvillimin e një 
njësie; rigjenerimin/ripërtëritjen urbane; përdorimet e tokës dhe kushtet e zhvillimit; 
investimet publike në infrastrukturë apo shërbimet publike, që ndikojnë në ndryshimin 
ose rishpërndarjen e kushteve të zhvillimit; programet e drejtimit të zhvillimit nëpërmjet 
instrumenteve,  
 
Fillimi i procesit të punës për hartimin e PDV-së bëhet nga njësia vendore, me 
iniciativë të vetën nisur nga interesi publik për pajisje me infrastrukturë dhe shërbime 
apo me kërkesë të çdo pale të interesuar për zhvillim. Hartimi i dokumentit të PDV-së 
kryhet nga vetë autoriteti vendor për planifikimin dhe/ose nga pala e interesuar dhe në 
çdo rast procesi mbikëqyret në çdo hap nga struktura përgjegjëse e planifikimit të 
territorit të autoritetit vendor.  
 
Me nisjen e procesit të hartimit të PDV-së për secilën njësit strukturore, do të kryhet 
edhe këshillimi i PDV-së në të gjitha fazat, përmes botimit të dokumentit në regjistër, 
informimit të palëve të interesuara dhe publikut nëpërmjet një a më shumë mjeteve 
tradicionale të informimit dhe përmes organizimit të takimeve publike me ta.  
 

Emri i Programit Planifikimi urban 

Qëllimet dhe objektivat e 
programit të cilat projekti do 

të ndihmojë të arrihen 

- Publikimi i PDV 
- Këshillimi i PDV 
- Harmonizim dhe koordinim 
- Zhvillim në bazë njësie 

 

0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Kosto     
 

 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
 

 
  

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit 

ne Institucionin 
Buxhetor (IB) 

 

Drejtoria 
Studimeve, 

Planifikimit dhe  
Koordinimit të 
Investimeve 

   

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i 
Përgjithshem  

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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3.Rivlerësimi, Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër 
Kodi në matricë P06140.O2.A1 

 
01.  Personat e Kontaktit 

Emriipropozuesittëprojektit 
BashkiaShkodër 

Firma e 
propozuesitteProjekt
it 

 

Tëdhënatedetajuarapërpropozues
in e projektit 

DrejtoriaStudimeve, 
PlanifikimitdheKoordinimittëInvestime
ve 

InstitucioniBuxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

BashkiaShkodër 
Vendodhja e 
Projektit 

BashkiaShkod
ër 

 
02.  IdentifikimiiIdesë se Investimit 

Projekt Idea  
 
 

Problemetpërtuadresuar 

Nëkuadërtëndryshimittëkufnijveadministrtivtëbashkisë, sistemet e 
adresavetëNj.Ajanëtë pa integruarnëmenyreqëtëfunksionojnësinjëivetëm. 
Kjoproblematikëibën jo funksionalsistemetekzistuese.  

– Qyteti  Shkodër, NjA Velipoje, NjA Rrethina, NjA Ana e Malit, NjA Guri i Zi, 
NjA Dajç ka sistem adresash të miratuar, pjesa e mbetur e komunave nuk 
disponon sistem adresash të miratuar.  

– Për qytetin dhe njësitë e përmendura, është realizuar azhornimi i objekteve 
të reja të ndërtuara në vitet e fundit. 

– Bashkia Shkodër aktualisht po përditëson sistemin hartografik elektronik të 
informacionit bazuar mbi verifikimin në territor. 

 

EmriiProgramit Planifikimi Urban 

Qëllimetdheobjektivat e 
programittëcilatprojekti do 
tëndihmojëtëarrihen 

1.Mbledhja e të dhënave të gjëndjes ekzistuese të tyre në gjithë territorin 
2. Rivlersimi I sistemeve të adresave ekzistuese 
3.Mirmbajtja dheazhornimi I sitemit të adresave 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

 
KostoTotale e Projektit 
000/lekë 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nenfunksioni   :062 Zhvillimi i komunitetit 

Programi 06260: Shërbimet publike vendore 
 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

06260 Shërbimet publike vendore  Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit 

tëstrukturave si:rekreacioni, hapësirat e 

përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; 

 Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve 

dekorative, të cilat përmirësojnë hapsirën e 

gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; 

 Zëvendësimi i trotuareve të prishura me 

material cilësorë që përmirëson hapsirën 

publike dhe rrit ci 

 lësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. 

 Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e 

varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit 

publik të varrimit; 

 Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra 

publike. 

 Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas 

specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes 

vendore; 

 

 

Projekte të rëndësishme 

Kodi i projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Buxheti 

2019 

Fillon Mbaron 

P06260.O1.A1 

Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore 

dhe shpenzime operative për punonjësit e 

Shërbimeve Publike 

27,928 2019 2021 

P06260.O1.A2 
Hartimi i planeve të veprimit për shërbimet 

publike 
200 2019 2020 

P06260.O2.A1 

Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave 

publike dhe të dëshmorëve Qytet, NjA dhe 

varrezat e dëshmorëve. 

10,009 2019 2021 

P06260.O3.A1 Dekorimi i mjediseve publike 3,567 2019 2021 

P06260.O4.A1 
Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në 

Bashkinë e Shkodrës 
37,326 2019 2021 

Totali  79,030   
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

I.Garantimi për të gjithë 

qytetarët e saj shërbime 

publike cilësore në të 

gjithë territorin e saj 

pamvarësisht 

vendodhjes së tyre. 

II.Permirësimi i 

eficences dhe 

efektivitetit të 

sherbimeve publike, 

modernizimi i tyre 

nëpërmjet  permiresimit  

të  vazhdueshëm  të 

teknologjisë III.Rritja e 

transparences ne lidhje 

me ofrimin e 

sherbimeve publike, 

dhe të siguroje 

pjesmarrjen e publikut 

në procesin e 

planifikimit dhe ta 

orientojë ate sipas 

O1.Përmbushja e 

nevojës për kryerjen e 

shërbimeve ditore të 

ruajtjes, pastrimit, 

mirëmbajtjes dhe të 

tjera për objektet dhe 

hapësirat publike.  

Shërbime publike te ofruara ne te 

gjithe territorin e Shkodres 

Ofrimi i shërbimeve të 

rojës, pastrimit të 

objekteve, mirëmbajtjes 

së objekteve 

administrative dhe të 

tjera sipas nevojës në 

Njësi Administrative  

 

Te dhena te vlefshme 

per analize dhe 

perpunim per hartimin e 

planeve te veprimit; 

E njejta qendrueshmeri 

 

 

2 plane të veprimit per 

sherbimet publike 

E njejta qendrueshmeri 

 

 

2 plane të veprimit per 

sherbimet publike 

E njejta qendrueshmeri 

 

 

2 plane të veprimit per 

sherbimet publike 

 O2.Shërbim cilësor 

me standarteve dhe 

sipas normativave të 

rregullores së 

Mirëmbajtjes së 

Varrezave. Zgjerim i 

territorit të Varrezave 

për vazhdimësinë e  

Rregullore për mirëmbajtjen dhe 

funksionimin e Varrezave 

Publike.  

 Hartimi i një plani të 

integruar dhe i 

rregullores së 

brendshme  për 

funksionimin e 

varrezave publike  

Funksionimi i 

aktiviteteve të shërbimit 

funeral dhe mirëmabtjes 

sipas rregullores  

 Funksionimi i 

aktiviteteve të shërbimit 

funeral dhe mirëmabtjes 

sipas rregullores  

 Funksionimi i 

aktiviteteve të shërbimit 

funeral dhe mirëmabtjes 

sipas rregullores  
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nevojave të qytetarëve.                               

IV.Ndërtimin, 

rehabilitimin dhe 

mirëmbajtjen e 

varrezave publike si 

dhe garantimi i 

shërbimit  të varrimit; 

këtij shërbimi .  Mirëmbajtja e varrezave publike 

Qytet. Zgjerimi i sipërfaqes për 

garantimin e shërbimit funeral.  

 Zgjerim i sipërfaqes për 

mirëmbatje me 14 000 

m2 nga 52 800 m2 në 66 

800 m2  

 E njejta qendrueshmeri   Zgjerim i parcelave të 

reja të varrezave me 18 

000 m2 nga 66 800 m2 

në 84 800 m2  

 Zgjerim i parcelave të 

reja të varrezave me 10 

000 m2 nga 84 800 m2 

në 94 800 m2  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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 Përmirësimi i shërbimit të 

varrezave 

-Investime/shpenzime për 

përmirësimin e shërbimit të 

varrezave (ndryshimi në %);  

 

E njejta qendrueshmeri 

 

 E njejta qendrueshmeri   E njejta qendrueshmeri  E njejta qendrueshmeri 

O3.Shtimi i 

aktiviteteve festive që 

kanë nevojë për 

dekorim, duke ruajtur 

traditën dhe kulturën 

tonë 

Përshtatja e dekorit të aktivitetit 

në lidhje me traditën dhe kulturën. 

Krijimi i dekorit në të 

gjithë sheshet dhe rrugët 

kryesore ne zonat 

urbane për të gjitha 

Nj.A. 

Krijimi i dekorit në të 

gjithë sheshet dhe rrugët 

kryesore ne zonat 

urbane për të gjitha 

Nj.A. 

Krijimi i dekorit në të 

gjithë sheshet dhe rrugët 

kryesore ne zonat urbane 

për të gjitha Nj.A. 

Krijimi i dekorit në të 

gjithë sheshet dhe rrugët 

kryesore ne zonat 

urbane për të gjitha 

Nj.A. 

O4. Përmirësimi i 

cilësisë së 

mirëmbajtjes dhe 

riorganizimi i 

lulishteve, zgjerimi i 

sipërfaqeve të 

gjelberta dhe 

gjelbërimit rrugor, në 

të gjithë Bashkinë. 

Përmirësimi i shërbimeve publike 

vendore 

Rritja e mbulimit me shërbim: 

- Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar 

kundrejt sipërfaqes publike të 

zonës urbane në rrugë, sheshe, 

trotuare e lulishte (në %) 

- Rrënjë pemë të mbjella kundrejt 

totalit të pemëve për të cilat 

kujdeset / fondi pemëve të 

bashkisë (në %) 

Rritja e efiçiencës buxhetore në 

ofrimin e shërbimeve publike      

- Lekë të ardhura nga tarifa e 

gjelbërimit kundrejt totalit të të 

ardhurave nga tarifat vendore (në 

%)        

- shpenzime për gjelbërimin për 

m2; Sipërfaqe të gjelbërta të 

mirëmbajtuara në m2; nr 

pemësh/drurë të mbjellë 

9.2%  sipërfaqe e 

gjelberuar kundrejt 

totalit  të sipërfaqes 

publike urbane; 

 

 

10% Rrënjë pemë të 

mbjella kundrejt totalit 

të pemëve për të cilat 

kujdeset / fondi pemëve 

të bashkisë;  

 

7.33% zene te ardhurat 

nga nga tarifa e 

gjelbërimit kundrejt 

totalit të të ardhurave 

nga tarifat vendore;   

 

 300.4 lek/m2 

shpenzime per 

gjelberimi;  

 

116000 m2 siperfaqe e 

gjelbert te mirembajtura; 

 

10%  sipërfaqe e 

gjelberuar kundrejt 

totalit  të sipërfaqes 

publike urbane; 

 

9% Rrënjë pemë të 

mbjella kundrejt totalit 

të pemëve për të cilat 

kujdeset / fondi pemëve 

të bashkisë;  

 

7.48% zene te ardhurat 

nga nga tarifa e 

gjelbërimit kundrejt 

totalit të të ardhurave 

nga tarifat vendore;  

 

295.1 lek/m2 shpenzime 

per gjelberimi; 

 

 126500 m2 siperfaqe e 

gjelbert te 

mirembajtura; 

10.3%  sipërfaqe e 

gjelberuar kundrejt 

totalit  të sipërfaqes 

publike urbane; 

 

8% Rrënjë pemë të 

mbjella kundrejt totalit 

të pemëve për të cilat 

kujdeset / fondi pemëve 

të bashkisë;  

 

7.48% zene te ardhurat 

nga nga tarifa e 

gjelbërimit kundrejt 

totalit të të ardhurave 

nga tarifat vendore;   

 

293.91 lek/m2 

shpenzime per 

gjelberimi;  

 

129500 m2 siperfaqe e 

gjelbert te mirembajtura; 

10.5%  sipërfaqe e 

gjelberuar kundrejt 

totalit  të sipërfaqes 

publike urbane; 

 

 

7% Rrënjë pemë të 

mbjella kundrejt totalit 

të pemëve për të cilat 

kujdeset / fondi pemëve 

të bashkisë;  

 

7.47% zene te ardhurat 

nga nga tarifa e 

gjelbërimit kundrejt 

totalit të të ardhurave 

nga tarifat vendore;   

 

 290.7 lek/m2 

shpenzime per 

gjelberimi;  

 

132500 m2 siperfaqe e 

gjelbert te 

mirembajtura; 
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Të dhënat e programit 2017 2018 2019 Trendi 

Numri i stafit 78 78 78 78 

Me kohe te plote  48 48 48 48 

Shpenzime për ofrimin e shërbimeve publike Funeralet 

ne 000/leke  
7,205 9,049 9,049 10,009 

Hapësira rekreativiteti, sportive 

dhe argëtim (në metra katrorë) 

Sipërfaqja e 

hapësirave të 

gjelbërta / parqe 

94 102 105 
 

105 

Shpenzime për hapësirat 

rekreative, argëtim dhe sport 

Shpenzime për 

parqe, gjelbërim 
33,170 36,500 36,530 

 

38,056 

Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit 21,627 21,509 21,510 22,000 

 

 

Informacion financiar 
      

Vitet 
Viti 

2016 

Viti 

2017 
Viti 2018 Viti 2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
79,030 80,546 81,523 

Shpenzimet bruto 60,131 59,446 106,831 79,030 80,546 81,523 

Të ardhurat e programit 20,442 21,627 21,509 21,910 22,022 22,135 

Shpenzimet neto 39,689 37,819 85,322 57,120 58,524 59,388 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
29,315 29,901 30,273 

Investimet kapitale - 175 14,542 - - 400 

 

Komente 

Programi 06260: Sherbimet publike vendore, ka si burim financimi kryesisht transferten e 

pakushtezuar  dhe te ardhurat. Te ardhurat nga tarifat me destinacion vijne nga gjelberimi me nje 

mesatare prej 28.7%.  Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga transferta e 

pakushtezuar dhe te ardhurat e tjera. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet 

korente me rreth 62.9% ne vitin 2019 , 62.9 % ne vitin 2020 dhe 62.4%  per vitin 2021.Ndersa 

shpenzimet per paga dhe sigurime  zene 37.1 % per vitet  2019, 2020, 2021. Shpenzimet kapitale  

zene 0% ne vitin 2019 ,  0% ne vitin 2020 dhe 0.5% ne vitin 2021. 
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Nr. 1 

P06260.O1.A1 
Shpenzime për pagat, 
sigurime shoqërore 
dhe shpenzime 
operative për 
punonjësit e 
ShërbimevePublike 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit 
Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike Vendore 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

 Paga dhe shtesat përpunonjës mbështetes shërbimi, mirëmbajtje, pastrim, heqje mbeturina urbane, roje 
Zbatimi i Buxhetit për shpenzime personeli, do të bazohet tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave si pas klasave e 
shtesave mbi pagë, në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Paga, 
shtesat mbi pagat e punonjësve, bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.165 datë 02.03.2016 ” Përgrupimin 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 njësive të vetëqeverisjes vendore”, duke u bazuar në 
sistemin me klasat e përshtatur sipas VKM nr 717, datë 23.6.2009 të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve 
mbështetës të institucioneve buxhetore”, të ndryshuar. 
Planifikimi i fondit tëpagave dhe sigurimeve shoqërore për vitin 2019, është në shumën 27 748 mijë lekë, nga te cilat 23 
940 mijë lekë për paga dhe 3 808 mijë lekë  për sigurime shoqërore. Numri i plotë punonjësve me kohë të plotë është 45, 
ndërsa me kohë të pjeshshme është 30 punonjës. 

 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”. 

 

ii. Synimi i projektit 

Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqerore dhe shëndetësore të punonjësve të shërbimeve publike 
Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera, për objektet dhe 
hapësirat publike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Sigurimi i shpenzimeve 
1. Paga, 
2. Sigurime shoqërore dhe shëndetësore, për adminsitratën vendore 
3. Blerje material të ndryshme për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve, si për shembull: (furça, elektroda, 

komplet punta hekuri, maskë saldimi, punta betoni, dalta, tarpon, matrapik, etj) 
4. Paisje me dokumentin e sigurimit teknik për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve 
 

b) Rezultatete pritshme 

Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsoretë administrates vendore 
në mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë. 
Efektivitet të plotëtë punës së punëtorëve të njësisë së ofrimit të shërbimeve 
Mirëmbajtja e të gjithë objekteve në qytet dhe në Nj.A 
Mirëmbajtje e ambjenteve publike në Nj.A 

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

1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore 
dhe Shërbimeve Mbështetëse 

2. Drejtoria e Financës 
 Bashkia  Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2019 

 
Total 
 (000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurime 

Operati
ve 

Transfe
rta 

Kapital
e 

A.1.1/1 Paga dhe shtesat mbi paga 23 940 23 940  
  

 

A.1.1/2 
Kontributi për sigurime 
shoqërore dhe shëndetesore  

3 808 
 

3 808 
  

 

A.1.2 

Paisje me dokumentin e 
sigurimit teknik për punonjësit 
e njësisë së ofrimit të 
shërbimeve 

60   60   

A.1.3 
Blerje materiale të ndryshme 
për punonjësit e njësisë së 
ofrimit të shërbimeve 

120   120   

TOTALI 27 928 23 940 3 808 180 
 

 

  Nga kjo: 
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Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2020 Total 
 (mijë lekë) 

Paga Sigurime 
Operati

ve 
Transfe

rta 
Kapital

e 

A.1.1/1 
Paga dhe shtesat mbi 
paga 

24 420 24 420  
 

 
 

A.1.1/2 
Kontributi për 
sigurime shoqërore 
dhe shëndetesore  

3 883 
 

3 883 
 

 
 

A.1.1/3 

Kompensime për 
kryefamiljarë me 
ngarkesë më shumë 
se 3 fëmijë 

180 
 

 

 

180  

A.1.2/1 

Blerje materiale të 
ndryshme për 
punonjësit e njësisë 
së ofrimit të 
shërbimeve 

400 
 

 

 
   400 

 
 

TOTALI 
 

28 883 24 420 3 883 400 180  

 
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2021 

 
Total 
 (mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati

ve 
Transfe

rta 
Kapital

e 

A.1.1/
1 

Paga dhe shtesat mbi paga 24 682 24 682  
 

 
 

A.1.1/
2 

Kontributi për sigurime shoqërore 
dhe shëndetesore  

3 961 
 

3 961 

 

 
 

A.1.1/
3 

Kompensime për kryefamiljarë me 
ngarkesë më shumë se 3 fëmijë 

180 
 

 
 

180  

A.1.2/
1 

Blerje mjete të ndryshme për 
punonjësit e njësisë së ofrimit të 
shërbimeve 

400 
 

 
  

400 

Totali 29 223 24 682 3 961  180 400 

f) Periudha e zbatimit 
 
Gjatë viteve 2019-2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 
Institcioni likuidues: Bashkia Shkodër 
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Nr. 2 
P06260.O1.A2  
Hartimi i planeve të veprimit per shërbimet 
publike 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit 
Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike Vendore 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 ashkia Shkodër në zbatim tëLigjit nr.139/2015 “Për vetqeverisjen vendore” është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve 
publike si: shërbimi i pastrimit, shërbimi i gjelbërimit, shërbimi i ndriçimit publik, shërbimi i mirëmbajtjes së rrjetit të 
kanaleve kulluese dhe vaditëse, mirëmbajtja e rrugëve, e infrastrukturës së institucioneve të arsimit parashkollor dhe 
shkollor, etj.  
Për herë të parë në vitin 2017, me qëllim përmirësimin e shërbimit, Bashkia Shkodër ndërmori iniciativën për realizimin e 
Planit të Veprimit për përmirësimin e shërbimit të kullimit, si një dokument për analizën, planifikim afatmesëm, dhe për 
matjen e përformancës së ofrimit të shërbimit.  
Pas reformës territoriale, lind nevoja për nja administrim sa më të mirë të burimeve, me efketivitet dhe efiçiencë, sipas 
prioriteteve dhe nevojave të vlerësuara nga qytetarët dhe teknicienët.  
Plan i veprimit për përmirësimin e një shërbimi të caktuar public hartohet bazuar në metodologjinë e punës  në grup dhe 
përmes një procesi pjesëmarrës. Ky proces realizohet përmes procsit të përshruar më poshtë.  
 

 Ngritja e grupit të punës për hartimin e dokumentit  

 Analiza e situatës aktuale të shërbimit, infrastrukturës, etj. 

 Baza ligjore dhe institucionale; 

 Përshkrimi i gjendjes 

 Të dhëna teknike dhe specifikime të shërbmit; 

 Shtrimi i problemeve; 

 Përshkrimi i përgjithshëm dhe qëllimi i planit të  veprimit për përmirësimin  e shërbimit 

 Vlerësimi me vëzhgues të kualifikuar rezultatet e vlerësimit të shërbimit me anketa  (pyetsor) me 
qytetarët; 

 Kapacitete lokale për ofrimin e shërbimit (mirëmbajtje, apo investim); 

 Misioni ,objektivat dhe aktivitetet e  planit të veprimit për shërbimin; 

 Komunikimi me publikun  
Plani i veprimit për përmirësimin e shërbimit është  dokument që shërben si një instrument  shumë i rëndësishëm për 
menaxhimin me cilësi , efiçencë dhe efikasitet  të shërbimit publik. 
Ky dokument përcakton gjithaështu edhe metodën  e manaxhimit te performances, matjes së rezutateve nepermjet 
indikatorëve si dhe mundëson alokimin e buxhetit përmes një procesi dhe vendimarrje me pjesëmarrje. 
Në vitin 2018, Bashkia Shkodër parashikon  hartimin e Planit të veprimit për përmirësimin e disa shërbimeve publike si: 
shërbimi i gjelbërimit, shërbimi i mirëmbajtjes së infrastrukturës së objekteve shkollore, shërbimi i mirëmbajtjes së 
rrugëve, shërbimi i ndriçimit, etj. 
Nga ekpserienca e realizuar gjatë hartimit të planit të veprimit për përmirësimin e shërbimit të kullimit në Bashkinë 
Shkodër, ky process realizohet për një periudhë 1-2 mujore.  
Bashkia Shkodër do të angazhojë stafin e vet sipas përgjegjësisë,specialistët dhe drejtuesit e niveleve përgjegjës, drejtor, 
nënryetar dhe kryetar, përfaqësuesit e komunitetit, të rinjtë, pse jo edhe student të universitetit të Shkodrës. Ky proces do 
të kërkojë edhe mbështetjen me ekspertizë rreth 15-20 dite punë për proceset e trajnimit, mbështetjen në ëorkshope apo 
seminare teknike, si dhe përpunimin e të dhënave.  
 

ii. Synimi i projektit  

 Hartimi i një plani/planeve të qartë afatmesëm veprimi për përmirësimin e shërbimit publik/shërbimeve publike; 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Ngritja e grupeve të punës  
2. Trainim 2 ditor per parimet dhe metoden e SIAP. ( mund te behet ne nje dite te gjate)  
3. Pergatitje format raportimi ( ku ti jepet detyra e radhes per analizen e situates si pas fomatit dhe metodologjise 

, radhes, elementeve perberes etj)  
4. Pergatitje e tabelave financiare dhe te produktit ( disagregimi i te dhenave dhe ndarja sipas struktures 

raportuese,) 
5. Shtrimi dhe analiza e problemeve 
6. Vendosja e rezultateve qe do arrihen dhe indikatoret mates 
7. Mision, vizion, objektiva si dhe vendosja e objektivavae te financimit , lidhja me produkt si dhe llogaritjet e 

eficences. 
8. Formatimi i pyetesoreve (per qytetaret dhe vezhguesit e kualifikuar) 
9. Mbledhja dhe perpunimi dhe agregimi i te dhenave  
10. Plani veprimit  
11. Organizimi i komunikimit me publikun; 
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12. Tabela perfundimtare dhe me anekset për katëse; 
13. Diskutimi dhe konsultimi përfundimtar nga këshilli i Bashkisë Shkodër; 
14. Miratimi i Planeve të veprimit për përmirësimin e shërbimeve dhe rregulloreve përkatëse.  dhe në Këshillin 

Bashkiak;  

b) Rezultatet që prisni  

 Hartimi i një plani/planeve të qartë afatmesëm veprimi për përmirësimin e shërbimit publik/shërbimeve publike; 

 Rritje e përformancës në menaxhimin dhe ofrimin e shërbimit;  

 Proces me pjëesëmarrje për hartimin e planit-analiza – misioni-vizioni-objektivat e matshëm-prioritetet e 
aktiviteteve-burimet e financimit; 

 Sistem i qëndrusehëm për raportimin dhe monitorimin e shërbimeve publike;  

 Komunikim transparent me publikun;  

 Minimizim i korrupsionit të mundshë, si një rrisk në administratën publike; 

 Përvetësimin e metodologjisë së punës nga ana e administratës së angazhuar në Bashkinë 
Shkodër; 

 Rritje e kapaciteteve të administrimit të shërbimit të administratës me përgjegjësi dhe të 
angazhuar në process  

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

Drejtoria e Shërbimeve publike, ndjekjes së 
Investimeve dhe Infrastrukturës 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit,  
Drejtoria e Buxhetit; 
Drejtoria e Financës;  
etj: sipas fushës përkatës të shërbimit publik dhe 
nevojës për bashkëpunim, 

Bashkia e Shkodrës 
Ekspertë të fushës; 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Siguri
me 

Operat
ive 

Subv Kapitale 

A.1 Ekpsertë të fushës (honorar 2700lekë/ orë) 200 
 

 200   

Shuma     2019 200 
 

 200   

f) Periudha e zbatimit  
Viti  2019  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Nënryetarët sipas fushës së përgjegjësisë; 
Drejtoritë përkatëse sipas fushës së përgjegjësisë së shërbimit; 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkodër 
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Nr. 3 
P06260.O2.A1 
Mirëmbajtje e varrezave publike dhe 
varrezave të dëshmorëve.. 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit 
Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike Vendore 
 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Shërbimi i mirëmbajtjes së Varrezave Publike . 
 
Gjatë vitit 2018 është realizuar mirëmbajtja e varrezave publike në Bashkinë Shkodër  me sipërmarrje private me 
kontratë 3-vjeçare e lidhur me date 15.05.2018.  
Shërbimet kryesore  që kryhen janë:  

 Pastrim parcelash dhe rrugësh të brendshme ndërmjet parcelave me sipërfaqe 52.312 m
2
 

 Mbjellje drurësh dekorativ 41 copë. 

 Mbjellje në parcela bordurë e gjelbert, 250 m
2
 . 

 Shërbimi i ruajtjes për varrezat publike dhe ato të dëshmoreve. 
 

Është  realizuar shpronësimi i sipërfaqes së tokës duke krijuar kushtet  për krijimin e parcelave të reja për kryerjen e 
shërbimit funeral. Kjo  sipërfaqe  në kushte normale  siguron shërbimin funeral  edhe për 7 vite te ardhëshme. 
Ështe realizuar investimi për ndërtimin e parcelave të reja  në territorin e shpronësuar dhe ndërtimin e rrugëvë të 
brendshme. Ky investim në këto parcela siguron  kryerjen e shërbimit funeral për dy vite të tjera. 
Njëkohësisht është  realizuar investimi për rrethimin e parcelave të reja. 
 
Situata e Vlerësuar: 

 Nuk ka një Plan veprimi për ofrimin e shërbimit publik të varrezave. Pjesë e shërbimit mungon një rregullore e 
përditësuar për ofrimin e shërbimit publik të varrezave.  

 Shpesh ka vështirësi në administrimin  të territorit sipas rregullores së funksionimit te varrezave publike, pasi 
varrezat nuk kanë  rrethim  të plotë në pjesën  e  parcelave të vjetra. Kjo shkakton vështirësi në kontrollin e 
territorit dhe  lëvizje të pakontrolluara të kalimtarëve. 

 Në pjesën më të madhe të njësive, administrimi i  varrezave bëhet nga vetë komunitetet apo nga institucione 
fetare.  

 Bashkia Shkodër ka angazhuar punonjës të shërbimeve të varrezave të pajisur me mjete përkatëse për ofrimin 
e shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave në Njësitë administrative.  

 Në ndonjë nga njësitë administrative pjesë e Bashkisë Shkodër, kërkohet vlerësimi dhe planifikimi per 
shpronësim të hapësirave të reja në funksione të shërbimit të varrezave.  
 

ii. Synimi i projektit 

Viti  2019- 2020-2021 

 Ofrim i shërbimit publik të varrezave në 80 % të territorit administrativ të Bashkisë Shkodër.  

 Vazhdim i ofrimit nëpërmjet kontratës me operatorin për Nja Shkodër deri në përfundim të afatit të kontratës. 

 Vazhdim i ofrimit të shërbimit në NJA, përmes punonjësve publike të kontraktuar për këtë qëllim.  

 Gjatë vitit2019  Bashkia Shkodër do të fillijë punën për hartimin e planit të veprimit për të ofruar shërbim të 
standartizuar dhe me indikatorë të matjes së performancës për të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.  

 Për vitin 2019 e në vazhdim, do të fuqizojë bashkëpunimin me komunitetin, institucionet e besimeve fetare për 
një mbarëvajte komunitare të këtij shërbimi në te gjithë territorin.  

 Gjatë viteve 2019 -2020 vlerësimi i nevojave për zgjerim territori për varreza  në Nj.A, dhe realizimi i 
procedurave të shpronësimit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Viti 2019 

 Hartimi i Planit të veprimit dhe rregullores për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes dhe administrimit të 
varrëzave. 

.  . Hartim dhe vënie në zbatim e sistemit të monitorimi ti standartizuar ne kuadër të plotësimit të detyrimeve kontraktuale, 
apo detyrave të përcaktuara për strukturat publike të shërbimit. 

Vlerësimi i nevojave të NJA për zgjerim territori per varreza 
Viti 2020 – 2021 
 

 Realizim sipas përcaktimeve  afatmesme të Planit të veprimit për shërbimin e varrezave: 

 Përmirësim i  shërbimit të varrezave publike në Bashkinë Shodër.  

 Rritje e i investimeve për shërbimin e varrezave publike. 

 Përmirësim i përformancës së ofrimit të shërbimit përmes zbatimit dhe funksionimit të sistemit të monitorimit 
dhe rregullores.  

 Realizimi i procedurave të shpronësimit për zgjerim varreza në Nj.Administrative. 

b) Rezultatet që prisni  

 
Viti 2019 - 2021 
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 Një plan i saktë veprimi është hartuar,  vihet në zbatim me një rregullore për administrimin e shërbimit për një 
periudhë afatmesme do të hartohet. Ky plan do të analizojë nëvojat, kostot, dhe do të përcaktojë në kohë 
afatmesme synimet dhe indikatorët e matshëm  për përfomancën e ofrimit të shërbimit. 

 Ofrim i shërbimit të standartizuar për varrezat publike. 

 Rritje e performancës së ofrimit të shërbimit nëpermjët një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit. 
Zgjerim territori per varreza ne NJ.A 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali  
( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transfe
rime 

Kapital
e 

A.1 
Mirëmbajtje varreza publike të 
dëshmorëve Qytet dhë Nj.A. 

9877 
 

 9877   

A.2 
Karburant për prerëset e Barit për Nj.A ( 
benzinë) 

132 
 

 132   

 
Shuma 10009 

 
 10009   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transfe
rime 

Kapital
e 

A.1 
Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave 
publike dhe të dëshmorëve Qytet, NjA 
dhe varrezat e dëshmorëve. 

9877 
 

 9877   

A2 
Karburant për prerëset e Barit për Nj.A ( 
benzinë) 

132 
 

 132   

A3 
Rrethim , sistemim dhe asfaltim 
parcelat e vjetra   

 
 

  

 
Shuma 10009 

 
 10009   

  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transfe
rime 

Kapital
e 

A.1 

Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave 
publike dhe të dëshmorëve Qytet, NjA 
dhe varrezat e dëshmorëve deri më 
15.05.2021. 

4803 
 

 4803   

A2 
Tender i ri  me kontrate 5-vjecare pas 
dates 15.05.2021 ,( me vlerë totale  58 
000 lek) 

5326 
 

 5326   

 
Shuma 10129 

 
 10129   

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë viteve 2019-2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së investimeve të 
infrastrukturës 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkodër 
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Nr. 4 
P06260.O3.A1 
Dekorimi i mjediseve publike 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit 
Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike Vendore 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Bashkia Shkodër realizon dekorin me burimet e veta financiare, me mjetet logjistike e fuqinë punëtore të Drejtorisë së 
Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investime  dhe Infrastrukturës. Me  financimet në buxhetin e vitit 2018 është realizuar 
blerja e aksesorëve të rinj  me të cilët dekorohen sheshet dhe akset kryesore të qytetit. Pjesa tjetër e dekorit realizohet 
me elementë të investuar në vite, të cilët ruhen dhe mirëmbahen nga punonjësit e sektorit. Me këto  elementë zbukurues 
dekorohen sheshet Parrucë, Nënë Tereza, Demokracia, Rus i madh,  rrugët 13 Dhjetori, 28 Nëntori, Kolë Idromeno, 
Zogu i Parë, Studenti,  Bulevardi Skënderbeg, Gjuhadol,  Mehmet Pashë Plaku si dhe godina e Bashkisë e sheshi i saj. 
Puna realizohet me punonjësit e  Drejtorisë së Shërbimeve Publike të cilët janë tre specialistë për dekorin që punojnë me 
kohë të plotë për realizimin e shërbimit dhe specialistat e ndriçimit që punojnë me kohë të pjesshme për dekorin në rastet 
e festave.  
Gjithashtu  për dekorimin e mjediseve vihen në dispozicion edhe 2 autovinçat e ndriçimit në varësi të Drejtorisë së 
Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investime  dhe Infrastrukturës. 
 
Puna që kryhet: 
Krahas  punës për dekorimin e qytetit për festat e fund vitit, realizohet shërbimi edhe në rastet e festave të tjera zyrtare si 
dhe aktivitete të ndryshme të Bashkise gjatë vitit, ku ndër më kryesoret janë aktivitetet tradicionale si 2 Prilli, Dita e 
Luleve, Dita e Karnevaleve, Festa e Pavarësisë, etj. 

 
Problemet e paraqituara 
Në konteksin e ri territorial të Bashkisë Shkodër, lind nevoja për  shtrirjen e këtij shërbimi në njësitë administrative të 
bashkisë si dhe rritja e cilesisë së dekorit urban në të gjitha qendrat dhe sheshet urbane. 
Mungesa e dekorit për disa aktivitetet tradicionale. 
Amortizimi i elemenëve zbukurues të blerë shumë vite më parë dhe nevoja për financime më të mëdha për ripertëritjen e 
tyre me aksesorë të rinj. 

ii. Synimi i projektit  

Viti 2019 – 2020 – 2021 
Përmirësimi i dekorit urban në qytet dhe njësitë administrative, sipas specifikave dhe traditave. 
Shtimi i numrit të aktiviteteve duke përfshirë edhe festat e ndryshme fetare me elementë dekorativ. 
Shtimi i sipërfaqeve të dekoruara me rastin e festave tradicionale. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

I.Dekorimi i mjediseve publike 
Viti 2019   
Janë parashikuar shpenzimet sipas preventivave për dekorin e mjediseve publike për festat e fund vitit, festat e tjera 
zyrtare si dhe aktivitetet e ndryshme të Bashkisë gjatë vitit. 
 
1. Blerje aksesor dekori për festat:  
Blerja e aksesorëve shtesë, të cilët do të vendosen në sheshe e rrugë kryesore të Bashkisë. Pjesa tjetër e dekorit do të 
realizohet me aksesor të blerë në vitet e kaluara, të cilët ruhen e mirëmbahen nga punonjësit e sektorit. Me këto 
aksesorë për festat e fundvitit do të realizohen dekorimi i akseseve kryesore të rrugëve të qytetit, dekorohen sheshet 
Parrucë, Nënë Tereza, Demokracia, Rus i madh,  rrugët 13 Dhjetori, 28 Nëntori, Kolë Idromeno, Zogu i Parë, Studenti,  
Bulevardi Skënderbeg, Gjuhadol,  Mehmet Pashë Plaku si dhe godina e Bashkisë e sheshi i saj. 
2. Blerje materiale të ndryshme për dekorin: 

 Këtu përfshihen materialet e domosdorshme për riparimet e mundshme dhe montimin e aksesorëve 
të dekorit. Në zërat kryesore të shpenzimeve përfshihen: 

 Kordon ndriçues dekorative (Ø 12 mm). 

 Tel percjelles energjie elektrike  me dimension 2x1.5 mm. 

 Lidhëse kabllosh plastike. 
 

3. Blerje flamuj për dekorin e institucioneve administrative në të gjithë territorin si dhe në sheshe dhe rrugë kryesore. 
 

Viti 2020 
Do të parashikohet blerja e aksesorëve për festat e fundviti. 
Blerje flamuj.  
 
Viti 2021 
Do të parashikohet blerja e aksesorëve për festat e fundviti. 
Blerje flamuj.  

b) Rezultatet që prisni  
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Viti 2019-2020-2021 
- Krijimi i dekorit  më cilësor në të gjithë sheshet dhe rrugët kryesore në zonat urbane; 
- Krijimi i dekorit më cilësor festiv me rastin e festave zyrtare dhe fetare. 
- Përmirësim dhe pasurim i dekorit në qytet dhe Njësi administrative 

c) Aktorët e mundshëm  

 Drejtoria e Shërbimeve Publike, 
ndjekjes së Investime  dhe 
Infrastrukturës. 

 Administratorët e NjA 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do 
tëkontribuojëpërkëtëprojekt, financiarisht, etj.) 
BashkiaShkodër 
Donatoret  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali 

( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operat
ive 

Transf
erime 

Kapital
e 

A.1.1 Paga dhe sigurime 1 567 1 352 215 
 

  

A.1.2 
Blerje aksesor dekori për 
festat 

1 400 
 

 1 400   

A.1.3 
Blerje materiale të 
ndryshme për dekorin 

350 
 

 350   

A.1.4 Blerje flamuj 250 
 

 250   

 
Shuma 3 567 1 352 215 2 000   

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2020 

Totali 
( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operat
ive 

Transf
erime 

Kapital
e 

A.1.1 Paga dhe sigurime 1 598 1 379 219 
 

  

A.1.2 

Blerje aksesor dekori për 
festat. materiale të 
ndryshme për dekorin, 
flamuj, etj. 

 
2 000  

 2 000   

 
Shuma 3 598 1 379 219 2000   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  

(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operat
ive 

Transf
erime 

Kapital
e 

A.1.1 Paga dhe sigurime 1 630 1 406 224 
 

  

A.1.2 

Blerje aksesor dekori për 
festat. materiale të 
ndryshme për dekorin, 
flamuj, etj. 

2 024 
 

 2 024   

 
Shuma 3 654 1 406 224 2 024   

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë viteve 2019-2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkodër 
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Nr.5 
P06260.O4.A1 
Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit 
Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike 
Vendore 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I. Situata 

A. Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta. 
 

Gjatë vitit 2018është kryer  mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërta dhe të gjelbërimit rrugor me sipërmarrje private për  
Shërbimi realizohet për mirëmbajtjen e 87 810m

2
sipërfaqe të gjelbër ,ku përfshihen 54 lulishte. Këto lulishte sipas 

rendësisë dhe sipërfaqeve përkatësë jane specifikuar sipas kategorive të sipërfaqeve të gjelbërta, tipi “A” , “ ”, 
“C”.Shërbimet  për mirëmbajtjen esiperfaqessëbarit, drurëve dekorativë, shkurreve, sipërfaqeve ujore,  stolave, pastrim i  
rrugëve  të brendshme etj kryhet sipas grafikëvë të përcaktuar në funksin të tipologjive  Elementet atraktiv të këtyre 
sipërfaqeve,  
Bazuar në grafikët e punimeve është punuar për rehabilitimin e sipërfaqes prej 6000 m2 në Zonën Industriale  rruga 
Gjovalin Gjadri e cila do të mirëmbahet në vazhdimësi me të gjithë elementet e shërbimit. Në këtë rrugë janë mbjellë 
edhe 56 pemë  me financim të dldp.  
Në bashkëpunim me bizneset e Zonës Industriale rruga Lëvizja e Postribës po reealizohet  përfundimi i rikonstruksionit të 
i sipërfaqes së trotuarëve. Bashkëpunimi ka konsistuar në kontributin e përfaqsuesve të biznesit për mbjlljen e 110 blinjve 
dhe Bashkia investimin për rikonstruksionin e plotë të sipërfaqes me trotuate, gjelbërim e vendosje stolash. 
Në Nj.Ad Velipojë ka sipërfaqe tëgjelbër (lulishte)për të cilën është realizuar shërbim  mirëmbajtje  sezonale.Shërbimi 
është realizuar në një sipërfaqe prej 17 000 m

2
 lulishte dhe 491 m

2
sipërfaqe ujore (shatërvanet). Brenda kësaj 

sipërfaqeje ka dhe elementë të tjerë si, stola dekorativ 100 copë dhe drurë dekorativ 120copë, gjelbërim rrugor 78 rrënjë. 
Ky shërbim është realizuar me të njëjtin sipërmarrës, si qyteti 
Në Nj.Ad. Ana e Malit  me investim të Bashkisë është  realizuar një lulishteme sipërfaqe 200 m

2
 në qendrën Oblikë,  dhe 

gjelbrimi rrugor pranë doganës Muriqan me 143 rrënjë peme dekorative. 
Njëkohësisht realizohet dhe mirëmbajtja e gjelbërimit rrugor me 6272 rrënjë pemësh, dhe kjo për nga specifikat e 
lartesise së pemëvë është ndarë në tre kategori, të cilave i shërbehet sipas grafikëvë të përcaktuar. 
 
Situata e vlerësuar: 

 Dëmtimi i  sipërfaqeve të lulishteve: 
Dëmtimi i stolave nga amortizimi, por edhe nga veprimet e qëllimshme nga persona tëpapërgjegjshem. 
Mungesa e infrastrukturës në lulishte për vendosjen e biçikletave. 
Mungesa e çesmave publike në lulishtet më tëfrekuentuara nga banorët. 
Pengesat nga parkingjet për realizimin e shërbimeve tëpemëve në gjelbërimin rrugor. 
 

 Ndotja e shatërvaneve, shpesh nga papërgjegjëshmeria e qytetarëve që hedhin mbeturina nëto. 
Planifikimi i ndërhyrjes për riorganizimin e  hapësirave të gjelbërta, duke u mbeshtetur ne kulturen dhe traditen e 

qytetit ne kultivimin e bimëve tradicionale. 
 

 Në shumë njësi  administrative gjelbërimi rrugor është i mangët. Në veçanti, zonat më të frekuentuara nga 
qytetarët dhe  vizitorët vendas dhe të huaj. 

 Vështirësia në qarkullim në rrugët rurale nga prezenca e shkurreve dhe barërave në bankina  
 

II. Synimi i projektit 

-Realizimi të shërbimit të mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra , për të gjithë Bashkinë me sipërmarrje private, me 
objektivin për të rritur sipërfaqe te gjelbërta për shërbim me 17 810 m

2 
apo ndryshe, me 7 lulishte të reja , si dhe drurë 

vetë gjelbërimit rrugor me 1200 copë. 
Kryerje shërbimi në lulishte sipas tipologjive (A, B, C) të sipërfaqeve të gjelbra dhe grtafikëvë përkatës. 
E njëjta gjë dhe për gjelbërimin rrugor, shërbim i vecantëpërato, sipas lartësive,  poredhesipasrëndësisë, duke e 
ndarënë: gjelbërimrrugorstandartdhegjelbërimrrugornërrugëhistorike. 
 
1- Riorganizimi i sipërfaqevetëgjelbra nëkuadërtëpërmisimittëpeisazhit urban dhehistorik , sidhepërtëqënëfunksional 
përtëgjithekomunitetinsidhe duke prezantuar me bimesisipastraditësdhekulturës së qytetit , trëndafila, lule vjolë, 
kadife,etj. 
2- Ofrim i shërbimittemirëmbajtjessësipërfaqevetëgjelbërtapërtëgjithalulishtet e qytetit. 
3- Krijimi  i sipërfaqevetërejatëgjelbra, me investime. 
4 - Zgjerim i gjelbërimit rrugor në Nj.A, sipas prioriteteve. 
5- Shërbim periodik  i mirëmbajtjes edhe për pika të rëndësishme turistike të qytetit, si rruga  e KalasëRozafat,Bregu i 
liqenit dhe tek Ura e Mesit, sipas eventeve të ndyshme në këto dy zona. 
6 - Mirëmbajtje e infrastruktures rrugore ne Nj.A , duke i pastruarngabimësia e gjelbër.(shkurre, ferra, barërat e lartë.) 
7 - Mirëmbajtje e bankinavetërrugëvedhe trotuareve duke i pastruarngabimësia e   gjelbërt(bari). 
 
 
Planifikimi për shërbimin në vitin 2019: 
 

Mirëmbajtje Sipërfaqe e  Gjelbërt gjithë Bashkia 37,326,000 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Investime  0 

TOTAL 37,326,000 

 
 
Mbulimi i kostove të shërbimit të gjelbërimit për vitin 2019 përllogaritet si më poshtë: 
 

Familjet 
Nr. i familjeve 
përfituese 
tëshërbimit 

Nr. i mesatarizuar i 
familjeve që paguajnë 
(jane hequr familjet me 
lehtësi fiskale) 

Tarifa e 
gjelbrimit 

Të ardhurat nga tarifat e 
gjelbrimit 

Shkodër 35,425               15,783 600 9,470,000 

TOTAL 9,470,000 

     Të ardhura nga 
biznesi 

   
11,915,000  

Të ardhurat nga institucionet 
  

      125,000  

TOTALI i TË ARDHURAVE TË PLANIFIKUARA  21,510,000 
 

 
 

Iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 
Viti 2019 
Hartimi i Planit të veprimit për  shërbimin  e gjelbërimit. 
Mirëmbajtja dhe përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbra me të gjitha elementët sipas kontratës me operatarin sipërmarës 
Realizimi i investimive  për krijimin e sipërfaqeve të reja të gjelbërta. 
Realizimi i investimit për zgjerim tëgjelbërim rrugor 
Hartim dhe vënie në zbatim e sistemit të monitorimi ti standartizuar ne kuadër të plotësimit të detyrimeve kontraktuale, 
apo detyrave të përcaktuara për strukturat publike të shërbimit. 
 
Viti 2020– 2021  
Sipas përcaktimeve  afatmesme të Planit të veprimit për shërbimin e gjelbërimit: 
Përmirësim i  mirëmbajtjes sësipërfaqeve të gjelbra  për të gjithë Bashkinë. 
Rritje e i investimeve për gjelbërim rrugor në  Nj.A. 
Përmirësim i përformancës së ofrimit të shërbimit të gjelbërimit përmes zbatimit dhe funksionimit të sistemit të 
monitorimit. 
 
 

b) Rezultatet që prisni  

 
Viti 2019 - 2021 
 
Do të hartohet një plan i saktë veprimi për një periudhë afatmesme, i cili do të analizojë nevojat, kostot, dhe do të 
përcaktojë në kohë afatmesme synimet dhe indikatorët e matshëm  për përfomancën e ofrimit të shërbimit. 
Ofrim i shërbimit të standartizuar për hapësirat e gjelbërta ekzisutese.  
Rritje në përqindje dhe dendësi e sipërfaqeve të gjelbërta, funsionale në shërbim të qytetarëve të Shkodrës. 
Rritje e performancës së ofrimit tëshërbimit nëpermjët një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit. 

 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali  
( mije lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigu
rime 

Oper
ative 

Tra
nsf
eri

Kap
itale 

Mbulimi I 
kostos nga 

tarifa 
57.6% 

Subvencionim 
nga Bashkia 

Shkodër 
42.4% 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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me 

A.1 
Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në Bashkinë e 
Shkodrës 

37 326 
 

 
3732

6 
  

 
Shuma 37 326 

 
 

3732
6 

  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigu
rime 

Oper
ative 

Tra
nsf
eri
me 

Kap
itale 

A.1 
Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në Bashkinë e 
Shkodrës 

38056 
 

 
3805

6 
  

 
Shuma 38056 

 
 

3805
6 

  

  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigu
rime 

Oper
ative 

Tra
nsf
eri
me 

Kap
itale 

A.1 
Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në Bashkinë e 
Shkodrës 

11443 
 

 
1144

3 
  

A2 Kontrata e re pas dates 28,06.2021 27074 
 

 
2707

4 
  

 
Shuma 38517 

 
 

3851
7 

  

f) Periudha e zbatimit 
Gjatë viteve 2019-2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së 
Investimeve të Infrastrukturës 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkodër 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nenfunksioni :063 Furnizimi me ujë 

Programi 06330: Shërbimet lokale të ujësjellësit 
 

Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë. 

06330 Shërbimet lokale të 

ujësjellësit 
 Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; 

vlerësimi i nevojave të ardhshme dhe përcaktimi i 

mundësive ; 

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të 

furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, 

çmimin dhe kontrollet e sasisë; 

 Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të 

MUZ-se; 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, 

dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet 

dhe shërbimet e furnizimit me ujë; 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 

ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve 

të furnizimit me ujë; 

 

 

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Buxheti 

2019 

Fillon Mbaron 

P06330.O1.A1 Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive 

Administrative 
 2019 2021 

P06330.O1.A2 Subvencionimi i tarifës së lidhjes së kontratës dhe 

të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në 

nevojë. 

2,000 2019 2021 

P06330.O1.A3 Rikonstruksion i rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe 

ndertim i rrjetit te brendshme te ujesjellesit ne 

fshatrat Kullaj,Guci,Shtoj i ri,Shtoj i vjeter, 

Vinoteka dhe Fshati Ri(Pularia),Hot i Ri,Grude e 

Re-(Projekt+Zbatim+Supervizor+Koaludim) 

51,761 2019 2019 

TOTAL 53,761   

 

 

 

 

 

 

  

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

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Prodhimin, trajtimin, 

transmetimin dhe 

furnizimin me ujë të 

pijshëm;  

O1.Furnizimi me ujë të 

pijshëm i qytetit dhe 

njësive administrative të 

Bashkisë Shkodër 

Furnizimi me ujë të 

pijshëm sipas 

treguesve të 

monitorimit miratuar 

pranë DPUK:             

Sasia e faturuar 

/000m³; 

 Humbjet /000m³; 

Përmirësimi i cilesise se 

furnizimit me uje te 

popullates se Bashkia 

Shkoder. Garantimi i 

furnizimit të popullatës me 

ujë të pijshëm pa 

ndërprerje. Rritja e aksesit 

të popullsisë urbane dhe 

rurale në furnizimin me ujë 

të pijshëm dhe cilësore. 

Arritja e shitjeve ne nivel 

4293 mije m3 uje dhe 

reduktimi i humbjeve ne 

nivelin 65%. Zgjerimi i 

rrjetit të furnizimit me ujë 

të pijshëm të popullatës në 

funksion të zhvillimit të 

infrastrukturës. 

Përmirësimi i cilesise se 

furnizimit me uje te 

popullates se Bashkia 

Shkoder. Garantimi i 

furnizimit të popullatës me 

ujë të pijshëm pa 

ndërprerje. Rritja e aksesit 

të popullsisë urbane dhe 

rurale në furnizimin me ujë 

të pijshëm dhe cilësore. 

Arritja e shitjeve ne nivel 

4337mije m3 uje dhe 

reduktimi i humbjeve ne 

nivelin 60%. Zgjerimi i 

rrjetit të furnizimit me ujë 

të pijshëm të popullatës në 

funksion të zhvillimit të 

infrastrukturës. 

Përmirësimi i cilesise se 

furnizimit me uje te 

popullates se Bashkia 

Shkoder. Garantimi i 

furnizimit të popullatës me 

ujë të pijshëm pa 

ndërprerje. Rritja e aksesit 

të popullsisë urbane dhe 

rurale në furnizimin me ujë 

të pijshëm dhe cilësore. 

Arritja e shitjeve ne nivel 

4531 mije m3 uje. 

Zgjerimi i rrjetit të 

furnizimit me ujë të 

pijshëm të popullatës në 

funksion të zhvillimit të 

infrastrukturës. 

Përmirësimi i cilesise se 

furnizimit me uje te 

popullates se Bashkia 

Shkoder. Garantimi i 

furnizimit të popullatës me 

ujë të pijshëm pa 

ndërprerje. Rritja e aksesit 

të popullsisë urbane dhe 

rurale në furnizimin me ujë 

të pijshëm dhe cilësore. 

Arritja e shitjeve ne nivel 

4681 mije m3 uje. 

Zgjerimi i rrjetit të 

furnizimit me ujë të 

pijshëm të popullatës në 

funksion të zhvillimit të 

infrastrukturës. 

Sasia e prodhimit të 

ujit Qytet l/sek   

 Sasia e prodhimit të ujit 

mesatarisht 609 l/sek  

 Sasia e prodhimit të ujit 

mesatarisht 550 l/sek  

 Sasia e prodhimit të ujit 

mesatarisht 510 l/sek  

 Sasia e prodhimit të ujit 

mesatarisht 510 l/sek  

 % e banorëve të 

furnizuar me ujë të 

pijshem  

60% 65% 70% 70% 

 Nr i familjeve ne 

nevoje 
480  familje 480  familje 480  familje 70% 
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Të dhënat e programit 

Vitet 

2017 2018 2019 Trendi 

1 
Sasia a ujit të prodhuar (në metra 

kub) 

   

10,177,495 

   

13,904,574 

   

12,895,075 

 

12,850,000 

2 
Të ardhura nga shitja e ujit / tarifa 

e ujit të pijshëm  (Në mije lekë) 
 238,574   275,891   347,474  

 

380,000 

3 

Shpezime për 

prodhimin dhe 

shpërndarjen e 

ujit të pishëm 

(në mije  Lekë) 

Operative dhe 

Mirëmbajtje 

(O&M) 

242,334   271,278   270,331  
 

269,000 

Investime      55,277     57,388  63,000 

Total  242,334   326,55   327,719  332,000 

4 Total Popullsia e bashkisë 206,101 206,204 207,235 208,000 

5 
Popullata në zonën e administrimit 

të UK (mbuluar me shërbim) 

       

106,428 

       

118,302 

       

127,885 

 

130,000 

 

 

Informacion financiar 
      

Vitet 
Viti 

2016 

Viti 

2017 
Viti 2018 Viti 2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
53,761 2,000 2,000 

Shpenzimet bruto 189 - 24,233 53,761 2,000 2,000 

Të ardhurat e programit - - 10,324 - - - 

Shpenzimet neto 189 - 13,909 53,761 2,000 2,000 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
- - - 

Investimet kapitale - - 24,233 51,761 - - 

 

Komente 

Programi 6330: Furnizimi me uje ka si burim financimi kryesisht transferte te pakushtezuar 

dhe te ardhurat. Ne vitin 2018 te ardhurat e programit vijne prej qeverise si investim per 

funksionin e furnizimit me uje per komunitetin.  Investime ne ujesjelles ne vitin 2018 ka dhe te 

ardhurat e bashkise ne Shumen 13 909 mije leke . Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen 

nga te ardhurat e bashkise per funksionin e furnizimit me uje per komunitetin . Pjesen me te 

madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet kapitale 96.3% per vitin 2019, 100% per vitet 2020 

dhe 2021.Shpenzimet korente per vitin 2019 zene 3.7% ndersa per vitet 2020, 2021 zene 0% te 

shpenzimeve. 
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Nr.1 

P06330.O1.A1 
 
Furnizimi me ujë i qytetit dhe njësive 
administrative 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
N/Funksioni 063: Furnizimi me ujë 
Llojet e programit: 06330:Furnizimi me ujë 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

 
Gjate vitit 2017, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, në zbatim të VKM Nr. 63 datë 27.01.2016 „‟Për riorganizimin e 
operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të 
ndotura‟‟, perfundoi procesin e marrjes ne dorezim te sistemeve te furnizimit me ujë të pijshëm. Perveçse zona e 
sherbimit eshte zgjeruar shume, gjendja e sistemeve te ujesjellesave te fshatrave te marra ne dorezim paraqitet shume e 
amortizuar dhe rezulton ne: 

 Ne rritjen e kostove te operim mirembajtjes. 

 Objektet kryesore në pjesën më të madhe janë në prona private pa rrugë hyrëse për shërbime mirëmbajtje e  
zëvendësim elektropompa e transformatorë. 

 Furnizimi me energji elektrike jashte standarteve teknike me shume luhatje tensioni, rezulton ne djegie te 
shpeshta te makinerive punuese. 

 Kohezgjatja e furnizimit me uje te zones rurale eshte shume e ulet, duke ndikuar negativisht ne cilesine e 
sherbimit qe i ofrohet abonenteve te ketyre zonave. 

 Parashikimi i bazës materiale për operim mirëmbajtjen e këtyre sistemeve vështirësohet nga niveli i lartë i 
amortizimit të tyre dhe mungesës totale të azhornimeve me dokumentacione teknike për llojin e materialeve të 
instaluara dhe dimensioneve.  

Gjithe aktiviteti shoqerohet me kosto shume te larta financiare, te cilat eshte e veshtire te perballohen me te ardhurat e e 
veta nga UK Shkoder, pa u mbeshtetur me finnacim nga qeveria. Shpenzimet e energjise elektrike per stacionet e 
pompimit te zonave rurale, vleresohet te jene rreth 24.663.707 lek, ky fakt do te rendoje me teper shoqerine UK me 
shpenzimet e energjise elektrike per te cilet kerkohet subvencion nga Bashkia Shkoder ne vleren 24.663.707 lek. 
Ndersa situata e furnizimit me uje te qytetit paraqitet si me poshte: 
Furnizimi me ujë i qytetit të Shkodrës kryhet me ngritje mekanike nga 10 pusë-shpimet që janë në funksion dhe nga 2 
stacione pompimi që ndodhen në Dobraç. Zonat qe  mbulohen nga ky shërbim janë: 

- Qyteti Shkodër  
- Një pjesë e Komunës Rrethina që merr furnizim me ujë nga linjat kryesore të transmetimit të ujit që 

shtrihen nga Stacioni Pompave në Dobraç direkt për në sistemin shpërndarës  
- Lagjen Bahçallëk me një pjesë të Komunës Bërdicë (zona e Harkut të Bërdicës) 

Nga stacioni ujësjellës i Dobraçit furnizohen me ujë rreth 120 000 banorë, ndërsa nga stacioni i Bahçallekut furnizohen 
rreth 3000 banorë.  
Norma standarte e furnizimit me ujë është 150 litër/për një frymë/në dit. Prodhimi në stinët dimërore është rreth 650 l/s, 
ndërsa në stinët verore shkon rreth 850 l/s. Konsumi i energjisë për prodhimin e ujit është 1450-1700 kë/orë me kosto 20 
000 lek/orë. 
Mungesa të shumta për furnizim me ujë nga sistemi ujesjelles shkaktohen nga humbjet per shkak te amortizimit te rrjetit, 
dëmtimet nga ndërtimet, shtrirja e pjesës më të madhe te rrjetit shpërndares nëpër prona private në qytet, ndërhyrjet e 
shumta jo profesionale nga banorët e Komunës Rrethina në linjat kryesore, zgjatja e tyre nëpër zona të banuara që 
arrijnë deri ne Vrakë në shumë zona te qytetit, etj. Zgjatja pa kriter e linjave të hapura private në zonat periferike 
shkakton prishjen e rregjimit të furnizimit me ujë te qytetit me presionin normal. Nga presioni ulët, klientët detyrohen të 
instalojnë elektropompa individuale për ngritjen e ujit në katet e sipërme të objekteve duke rritur koston per m³ të 
konsumuar. 
Me investimin e realizuar gjatë periudhës 2011-2015 nga Projekti KFW është rehabilituar rreth 11% e linjave të sistemit 
ujësjellës të qytetit Shkodër. 
Nevojat për ndërhyrje me investime për përmirësimin e sistemit ujësjellës janë shumë të mëdha si ne rrjetin shpërndarës 
të qytetit, ashtu edhe në ndërtimin e rrjetit për zonat informale dhe në linjat kryesore.  

 

ii. Synimi i projektit  

Garantimi i furnizimit me ujë te pijshëm të popullatës pa ndërprerje. 
Rritja e aksesit të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me ujë të pishëm të sigurtë.   
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Furnizimi pa ndërprerje i popullatës me ujë të pijshëm. 
Mirëmbajtja e rrjetit të furnizimit me ujë të pishëm nga Ujësjellës Kanalizime Shkodër brenda zonave nën administrim. 
Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim, në shtrirje sa më të gjërë dhe 
me koston me efikase të mundshme. 
Ndërtimi i rrjetit të ri të furnizimit me ujë të pishëm si pjesë integrale e projekteve të programit të infrastrukturës rrugore 
për Buxhetin 2018 të Bashkisë Shkodër . 
 

b) Rezultatet që prisni  

Zgjerimi dhe përmirsimi i cilësisë së shërbimit të furnizimit me ujë të pishëm në zonat urbane dhe rurale. 
  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt  

Drejtoria e shërbimit publike dhe 
Infrastruktures, Sektori i mirembajtjes se 
infrastruktures  
Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve 
 

Bashkia Shkodër 
Ujësjellës Kanalizime  
Shkodër sh.a 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019-2021 
Totali  
( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operat
ive 

Transfer
ime 

Kapita
le 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 
përfundon) 
 Gjatë viteve 2019-2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës, Sektori i Planifikimit të 
Mirëmbjatjes së Infrastrukturës. 
Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të 
Investimeve 
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Nr.2 

P06330.O1.A2 
Subvencionimi i tarifës së 
lidhjes së kontratës dhe të 
vendosjes së matësve të ujit 
për kategoritë në nevojë. 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit   
N/Funksioni 063: Furnizimi me ujë 
Llojet e programit: 06330:Furnizimi me ujë 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

 
Sektori i ujësjellësit në vitin 2016 ka pësuar një reformim të thellë, duke u riorganizuar dhe marrë trajtën në të cilën sot 
operohen si ujësjellës rajonal për një zonë shumë më të shtrirë.Reforma është komplekse dhe ka në strukturëne saj disa 
komponentë duke filluar nga përmirësimi i legjislacionit, ristrukturimitinstitucional, mirëadministrimit të aseteve, rritjes së 
kapaciteteve të burimevenjerëzore dhe ndërtimit të mekanizmave të qëndrueshmërisë financiare. 
Ministria ke hartuar planin gjithperfshires ne kuadrin e refomes se sektorin efurnizimit me ujë të pijshëm, kanalizimeve 
dhe trajtimit të ujërave dukepërcaktuar të gjitha hapat dhe çështjet që nevojiten të analizohen, apo adresohennë mënyrë 
që sektori të kalojë në një stad tjetër zhvillimi.  
 
Paralelisht me aspektet për një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë, një ngaproblematikat kryesore që është 
evidentuar është shkalla e lartë e informalitetit.Pikërisht për këtë qëllimnë muajin nëntor u ndërmorr dhe nisma e një 
aksionikombëtar kundër informalitetit ku si problematika kryesore konstatohen: 
 
- Zgjerimi i bazës së klientëve dhe formalizimi i lidhjeve të paligjshme të sistemit 
të furnizimit me ujë që nuk cënojnë funksionalitetin e tij; 
- Shkëputja e lidhjeve të paligjshme të sistemit që cënojnë funksionalitetin e tij; 
- Ujla e humbjeve të ujit për arsye administrative; 
- Reduktimi i humbjeve teknike; 
- Vendosja e ujëmatësave; 
- Ristrukturimi i detyrimeve të prapambetura nga të tretë; 
Aksioni i ujit ka filluar që në Nëntor të vitit 2017, dhe do të shtrihet në faza të ndryshme edhe përgjatë vitit 2018-2019. Për 
sigurimin e një zgjidhje afatgjatë dhe të qendrueshme të problemit të përballueshmërisë së shpenzimeve nga ana e 
përdoruesve të sektorit të ujit, qeveria shqiptare ka nxjerrë VKM Nr. 18 Datë 12.01.2018 “Për subvencionimin e tarifës së 
lidhjes së kontratës dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë”. 
 
Sipas këtij vendimi kategoritë në nevojë, që përfitojnë janë si më poshtë: 
a) Familjet të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike, sipas përcaktimeve të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005, “Për ndihmën 
dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar; 
b) Familjet që kanë në përbërje anëtarë që përfitojnë pagesë të aftësisë së kufizuar, sipas përcaktimeve të legjislacionit 
në fuqi, dhe që nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar; 
c) Familjet që kanë në përbërje anëtarë që përfitojnë pension invaliditeti shtetëror dhe pension invaliditeti të plotë në fshat 
dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar; 
ç) Kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie shtetëror ose që përfitojnë pension pleqërie fshati, por që janë me banim 
në qytet dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar. 
 
Bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicionnga Bashkia Shkodër për familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike, 
ështëpërpiluar njëlistëngaDega e KujdesitndajKlientit e UK Shkoder, nëlidhje me familjet qëmund të 
përfitojnëngakyvendim, për subvencionimin e vlerës sëmatësit tëvendosur dhe tarifës sëhapjes së kontratës së re. 
Subvencionimi i ujësjellës-kanalizimeve sh.a., të mbulohet nga Bashkia përkatëse, në përputhje me dokumentacionin që 
vërteton kontratën e lidhur dhe matësit e vendosur për kategoritë e përcaktuara në pikën 2 të këtij vendimi.  

ii. Synimi i projektit  

 
Sigurimi i përballueshmërisë së hapjes së kontratës së re dhe vendosjes së matësit të ujit, për kategorinë e klientëve në 
nevojë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimi i listave të familjeve në nevojë nga Bashkia Shkodër. 

 Përpilimi i listave nga Dega e Kujdesit nga Klienti, për të gjithë klientët që përfitojnë nga vendimi Nr. 18 dt 
12.01.2018. 

 Dërgimi i këtyre listave pranë Bashkisë Shkodër për subvencionimin  e vlerave për hapje kontrate dhe instalim 
matësa uji. 

b) Rezultatet që prisni  

Sigurohet përballimi i tarifave për hapje kontratë dhe vendosje matës uji. Vendosja e matësit të ujit, i mundëson klientit të 
kontrollojë konsumin e ujit, dhe për rrjedhojë edhe nivelin e pagesës që ai duhet të bëjë për shërbimin që merr. Kjo do të 
ndikojë në rritjen e përballueshmërisë së këtyre kostove nga ana e klienteve. 

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

Agjencija Kombetare Ujësjellës 
Kanalizime e Shqiperisë. 
Bashkia Shkodër. 
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Shkodër. 
 

Agjencija Kombëtare Ujësjellës Kanalizime e Shqiperisë 
Bashkia Shkodër 
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Totali 
(mijë lek) 

Nga kjo: 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Paga, sig operative Subvenci

on 
kapitale 

A.1 

Subvencionim i  tarifës së 
lidhjes së kontratës dhe 
të vendosjes së matësve 
të ujit për kategoritë në 
nevojë”. 

2,000 
  

 
2,000  

 
Shuma totale 2,000 

  
2,000 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

Totali (000 
lek) 

Nga kjo:    

Paga, sig operative Subvenci
on 

kapitale 

A.1 

Subvencionim i  tarifës së 
lidhjes së kontratës dhe 
të vendosjes së matësve 
të ujit për kategoritë në 
nevojë”. 

2 000 
  

 
2 000  

 
Shuma totale 2 000 

  
2 000 

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali (000 
lek) 

Nga kjo:  

Paga, sig operative Subvenci
on 

kapitale 

A.1 

Subvencionim i  tarifës së 
lidhjes së kontratës dhe 
të vendosjes së matësve 
të ujit për kategoritë në 
nevojë”. 

2 000 
  

 
2 000  

 
Shuma totale 2 000 

  
2 000  

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 
përfundon) 
 Gjatë gjithë vitit 2019-2021. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës 
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Shkodër. 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkodër 
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P06330.O1.A3 
Rikonstruksion i rrjetit kryesor te ujsjellesit dhe ndertim i rrjetit te brendhshem te ujesjellesit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj 
i Ri, Shtoj i Vjeter, Vinoteka dhe Fshat i Ri  (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re 
 
01.  Personat e Kontaktit    

 
Emri i propozuesit të 
projektit  
 

 
Bashkia e Shkodrës 

 Firma e 
propozuesit të 

Projektit 

 

 
Të dhëna të detajuara 
për propozuesin e 
projektit  

 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit 
dhe Monitorimit të Investimeve 

Institucioni Buxhetor/ 
Ministria/grupi/sektori 

 
Bashkia Shkodrës Vendodhja e 

Projektit 

Bashkia Shkodër 
Njesia 

Administrative 
Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idesë së Investimit 

Projekt Idea  Rikonstruksion i rrjetit kryesor te ujsjellesit dhe ndertim i rrjetit 
te brendhshem te ujesjellesit ne fshatin Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, 
Shtoj i Vjeter, Vinoteka dhe Fshat i Ri  (Pularia), Hot i Ri, Grudë 
e Re, dhe ndertim i stacionit te ri te pompimit depos se re 
punime elektrike ne stacionin e ri. 

Viti 2018 

Problemet për tu 
adresuar 

Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në riparimim dhe venien ne funksion te 
tubacionit kryesor te linjes se ujsjellesit nga depo ne shatin Kullaj deri ne fshatrat Guci, 
Shtoj i Ri, Shtoj i Vjeter, Vinoteka dhe Fshat i Ri  (Pularia), ndertimin e nje depo te re prane 
stacionit te pompmimit, vendosjen ne eficence te dy puseve te reja ne Kullaj, vendosjen e 
dy pompave zhytese, vendosjen e nje pompe te re per dergimin e ujit nga depo ne 
stacionin e pompimit deri ne depon 1000m3 dhe 200m3 ne Kullaj. 
Perfituesit e ketij investimi jane rreth 16000 banore te ketyre fshatrave. 

Emri i Programit Furnizimi me uje 

Qëllimet dhe objektivat e 
Programit të cilat 

projekti do të ndihmojë 
të arrihen 

Qëllimi i projektit konsiston në furnizimin me uje te nje zone me mbi 16000 banore. Rritjen 
e sigurise per cilesine e furnizimit me uje te popullates dhe administrimin me te mire te 
burimeve ujore te zones. 
Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen: 

 Depo e re pranestacionit te pompimit 

 Dhoma e klorinimit 

 Stacionpompimiir 

 Linja stacion pompimi deri ne depon 1000m3 ekzistuese 

 Punimetelektrike per stacionin e ri te pompimit 

 Linjatshperndarese per Fshatin e Ri 

 Riparimpjesor te linjeskryesore 

 Venien ne eficence te dypuseve te ujitekzistues 

 Linjatshperndarese per fshatrat Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjeter, Vinoteka 

 Vendosja e matesave per konsumatoret 
Kostoja per pjesen e parashikuar per nderhyrje ne  projektt                           lekë 

 
Faza e I-re 2018 Faza e II-te 2019 Totali 

Kosto e zbatimit 9,000,000 51 000 000    60,000.000  

Kosto supervizim 472, 500 661 500      1,134,000  

Kosto kolaudim    70, 875 99 225         170,100  

Kosto e 
projektimit 4,365,900 

 
     4,365,900  

Kosto Totale e 
Projektit   -  
000/lekë  13,909,275 51,760,725    65,670,000  

 

 
 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

 Totali Investimi Projektim Investimi 

  VITI 2018 VITI 2019 

Kosto e zbatimit    60,000.000  9,000,000  51,000,000    

Kosto supervizim      1,134,000  472, 500  661,500 
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Kosto kolaudim            170,100  70, 875  99,225 

Kosto e projektimit      4,365,900   4,365.900  

Kosto Totale e 
Projektit   -  000/lekë  

65,670,000  9,543.375 4,365.900 51,760,725 

Institucioni zbatues: UK Shkodër sh.a 
 
Institucioni Likuidues: UK Shkodër sh.a 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 
  

 
Emri Nënshkrimi Data 

Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

 
Drejtuesi i Programit 

ne Institucionin 
Buxhetor (IB) 

 

    

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i 
Përgjithshem  

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 

Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka) 
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Nenfunksioni :064 Ndriçimi i rrugëve 

Programi : 06440 Ndriçim rrugësh 
 

Vështrim i përgjithshëm 

Sigurimi i ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore. 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

06440 Ndriçim rrugësh  Administrim, instalim, vënie në funksionim, 

mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të 

rrugëve,mjediseve publike; 

 Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të 

ndriçimit rrugor. 

 

 
 Projekte të rëndësishme 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Buxheti 

2019 

Fillon Mbaron 

P06440.O1.A1 Shërbimi i  Ndriçimit Publik të qytetit dhe njësive 

administrative në Bashkinë Shkodër 
95,832 2019 2021 

Totali  95,832   
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit 
Synimet 

2018 2019 2020 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Garantimin e 

shërbimeve publike 

cilësore për 

përmirësimin jetesës 

së qytetarëve dhe 

permiresimin e 

ndricimit te 

mjediseve publike. 

II.Rritja e efiçencës 

dhe efektivitetit të  

sherbimeve publike, 

nëpërmjet 

përmirësimit  të  

vazhdueshëm të 

teknologjisë si dhe 

zgjerimit të zonës së 

shërbimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1.Përmirësimi 

i menaxhimit të 

shërbimit të 

ndriçimit 

Rritja e mbulimit të territorit 

me ndriçim publik: - 

Sipërfaqja e shtuar e rrugëve 

dhe e shesheve të ndriçuara; 

- Sipërfaqe e hapësirave 

publike e mbuluar me 

ndriçim – raporti sipërfaqe e 

mbuluar me ndriçim kundrejt 

totalit të sipërfaqes publike të 

bashkisë (në%) 

1,281,200 m2 siperfaqe 

publike e ndriçuar;  

33200 m2 siperfaqe më 

shumë se 2017; 

93%  sipërfaqe rrugë, 

sheshe, trotuare e lulishte e 

mbuluar me ndriçim; 

 

1,306,400 m2  siperfaqe 

publike e ndriçuar;  

25200 m2 siperfaqe më 

shumë se 2018; 

95%  sipërfaqe rrugë, 

sheshe, trotuare e lulishte e 

mbuluar me ndriçim; 

1,329,400 m2  siperfaqe 

publike e ndriçuar;  

23000 m2 siperfaqe më 

shumë se 2019; 

96%  sipërfaqe rrugë, 

sheshe, trotuare e lulishte e 

mbuluar me ndriçim; 

1,350,400 m2 siperfaqe 

publike e ndriçuar ;  

21000 m2 siperfaqe më 

shumë see 2020; 

98%  sipërfaqe rrugë, 

sheshe, trotuare e lulishte e 

mbuluar me ndriçim; 

Përmirësimi i efiçiencës së 

buxhetit të bashkisë për 

shërbimin e ndriçimit publik 

- Lekë të shpenzuara për 1 

metër katror hapësirë publike 

të ndriçuar  

-  Shpenzime operative dhe 

mirëmbajtje plus investime 

(për ndriçimin e hapësirave 

publike) kundrejt sipërfaqes 

totale të ndriçuar 

56 lek/m2  të shpenzuara 

për mirëmbajtjen  hapësirës 

publike të ndriçuar;  

 

70 lekë/m2 shpenzime 

operative dhe mirëmbajtje 

plus investime për 

ndriçimin e hapësirave 

publike; 

59 lek/m2  të shpenzuara 

për mirëmbajtjen  hapësirës 

publike të ndriçuar;  

 

73 lekë/m2  shpenzime 

operative dhe mirëmbajtje 

plus investime për 

ndriçimin e hapësirave 

publike; 

59 lek/m2  të shpenzuara 

për mirëmbajtjen  hapësirës 

publike të ndriçuar;  

 

73 lekë /m2  shpenzime 

operative dhe mirëmbajtje 

plus investime për 

ndriçimin e hapësirave 

publike; 

59 lek/m2  të shpenzuara 

për mirëmbajtjen  hapësirës 

publike të ndriçuar; 

 

73 lekë /m2  shpenzime 

operative dhe mirëmbajtje 

plus investime për 

ndriçimin e hapësirave 

publike; 

Niveli i mbulimit të kostove 

nga tarifa e shërbimit 

38 % është mbulimi i kostos 

nga tarifa 

36 % është mbulimi i kostos 

nga tarifa 

35 % është mbulimi i kostos 

nga tarifa 

35 % është mbulimi i kostos 

nga tarifa 

Permiresimi i shërbimit të 

ndriçimit në Njësitë 

Administrative të Bashkisë. 

Ofrimi i shërbimit të 

mirëmbajtjes së ndriçimit 

në 7  Nj.A;  

Zgjerimi i rrjetit me 3,000 

ml linja të reja  ndriçim 

rrugor;  

Studim për burime 

alternative për 

Nj.Administrative malore. 

Ofrimi i shërbimit të 

mirëmbajtjes së ndriçimit në 

7  Nj.A;  

Zgjerimi i rrjetit me 3,000 

ml linja të reja  ndriçim 

rrugor;  

Zbatim i investimeve per 

burime alternative ndriçimi 

për Nj.Administrative 

Ofrimi i shërbimit të 

mirëmbajtjes së ndriçimit në 

7  Nj.A;  

Zgjerimi i rrjetit me 2500 

ml linja të reja  ndriçim 

rrugor;  

Zbatim i investimeve per 

burime alternative ndriçimi 

për Nj.Administrative 

Ofrimi i shërbimit të 

mirëmbajtjes së ndriçimit 

në 7  Nj.A;  

Zgjerimi i rrjetit me 2500 

ml linja të reja  ndriçim 

rrugor;  

Zbatim i investimeve per 

burime alternative ndriçimi 

për Nj.Administrative 
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  Të dhënat e programit 

Vitet 

2017 2018 2019 Trendi 

1 

KW energji e harxhuar / konsumuar për 

ndriçimin e rrugëve dhe hapësirave publike 

(në mijë lekë) 

3,048 3,150 3,250 
 

3,350 

2 

Të ardhura nga tarifa e ndriçimit të rrugëve  

dhe hapësirave publike (në mijë lekë) 
29,755 34,267 34,270 34,442 

3 

Shpenzime për 

ndriçimin e 

rrugëve ne 

000/leke 

Shpenzime për 

pagesën e faturës së 

energjisë 

47,255 52,000 53,000 
 

55,000 

Investime 17,741 18,216 18,457 18,826 

Total 64,996 70,216 71,457 73,826 

4 

Metra katror hapësirë publike e mbuluar 

me ndriçim 
1,210,000 1,241,000 1,263,000 1,281,400 

5  Numri i Stafit    9 9 9 9 

 

 

 

 

Informacion financiar 
      

 
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
95,832 97,136 98,339 

Shpenzimet bruto 72,805 81,754 115,538 95,832 97,136 98,339 

Të ardhurat e 

programit 
28,092 29,755 34,267 34,270 34,442 34,615 

Shpenzimet neto 44,713 51,999 81,271 61,562 62,694 63,724 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
4,424 4,512 4,603 

Investimet kapitale 5,800 9,215 33,353 18,457 18,826 19,052 

 

 

Komente 

Programi 6440: Ndricimi rrugor ka si burim financimi te ardhurat  dhe transferta e 

pakushtezuar. Ndersa te ardhuar e programit jane tarifa e ndricimit per funksionin e ndricimit te 

rrugeve . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 76.1% ne 

vitin 2019 , 76 % ne vitin 2020 dhe 75.9% ne vitin 2021. Shpenzimet kapitale  zene 19.3 % ne 

vitin 2019 ,  19.4% ne vitin 2020 dhe 19.4% ne vitin 2021. Ndersa shpenzimet per paga dhe 

sigurime shoqerore  zene 4.6 % ne vitin 2019 ,  4.6% ne vitin 2020 dhe 4.7% ne vitin 2021. 
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Nr. 1 
P06440.O1.A1 
Shërbimi i  Ndriçimit  Publik të qytetit dhe Njësive 
Administrative në Bashkinë Shkodër 

Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i 
komunitetit   
N/Funksioni 064: Ndriçimi rrugëve 
Llojet e programit: 06440:Ndriçim rrugësh 
 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Shërbimi i ndriçimit publik të qytetit në Qytet, përfshin rrjetin e ndriçimit të shpërndarë si më poshtë: 

 ndriçimi i rrugëve kryesore dhe dytësore 

 ndriçimi i shesheve  

 ndriçimi i parqeve dhe lulishteve 
 

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve, arrin afërsisht në 1,600,000 m2, nga të cilat 1,241,000 m2 janë të ndriçuara, 
ose 77.6 % e sipërfaqes totale,  te rrugëve dhe shesheve..  
Sipërfaqet e lulishteve dhe brezit të gjelbërt zënë një hapësirë mbi 66,000 m2, nga të cilat 40,000 m2 janë të ndriçuara, 
ose 60 % e sipërfaqe së gjelbër është e ndriçuar. 
Ndriçimi realizohet në një mesatare vjetore 10.5 orë në ditë gjate gjithe vitit. 
 
Asetet në dispozicion të shërbimit të ndriçimit publik për qytetin janë: 

 Numri i pikave të furnizimit të energjisë  
(kabinave elektrike) që kanë kontratë                                 265  kontrata 

 Numri i ndriçuesve të  instaluar                                  4 860 copë 
 
Nëterritorin urban të qytetit ka 3 lloje shtyllash:  

 dekorative: të cilat gjenden në zonat pedonale dhe disa nga parqet e qytetit; 

 çeliku: pothuajse të gjitha të zinkuara, përbëjnë pjesën dominuese të shtyllave që shërbejnë për ndriçimin e 
qytetit; 

 betoni: shtyllat i përkasin OSHEE, por ndriçuesit janë të Bashkisë.  
 

Shërbimi për mirëmbajtjen e rrjetit administrohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve dhe 
Infrastrukturës. Numri i punonjësve të sektorit është 9 (nëntë). 
Mirëmbajtja realizohet me të ardhurat e Bashkisë, që mbulojnë: shpenzimet për blerje materiale të ndryshme për 
mirëmbajtjen e rrjetit elektrik, të cilat planifikohen çdo vit, në bazë të preventivave dhe miratohen në buxhetin e Bashkisë. 
 
Në njësitë e tjera administrative situata e ndriçimit është si më poshtë: 

 Nj.A. Rrethina:Gjatë vitit 2018 janë realizuar investimet në ndriçimin e rrugës Guci e Re dhe rrugës Shtoj i 
Ri.Gjithashtu janë mirëmbajtur dhe janë në efiçencë linjat:fshatit Grudë me 9 ndriçues, fshati Bardhaj degëzim 
me 7 ndriçues Dobraç me34ndriçues, Grudë të Re me 12 ndriçues, Lagjja Vinotekë me 8 ndriçues,në fshatin 
Bardhaj me 15 ndriçues. 

 Nj.A. Bërdicë: Gjatë vitit 2018 janë realizuar investime në ndriçimin e rrugës Bërdicë e Sipërme. Gjithashtu 
janë mirëmbajtur dhe janë në efiçencë linjat: Rruga e Beltojës me 7 ndriçuesa, Trushme 25 ndriçuesa, në 
Bërdicë e Sipërme me 13 ndriçuesa dhe në GjoMarkaj me 15 ndriçuesa 

 Nj.A. Gur i Zi: Gjatë vitit 2018 janë realizuar investime në ndriçimin e rrugësShkodër - Mjedë.Gjithashtu janë 
mirëmbajtur dhe janë në efiçencë linjat: Fshatit Ganjollë me10 ndriçuesa, Vukatame me35 ndriçuesa, Juban 
me 12 ndriçuesa,Kuç 12 me  ndriçuesa dhe Qendra e Rrencitme 18 ndriçuesa. 

 Nj.A. Postribë: Gjatë vitit 2018 janë realizuar investimet në ndriçimin e rrugës Mes dhe rruga Ura e 
Shtrenjtë.Gjithashtu janë mirëmbajtur dhe janë në efiçencë linjat: fshatit Drisht me 6 ndriçuesa, fshati Myselim 
me 5 ndriçuesa, fshati Boks me 4 ndriçuesa, fshatin Dragoç me 4 ndriçuesa dhe fshati Kullaj3 ndriçuesa 

 Nj.A. Dajç:Gjatë vitit 2018 janë realizuar investimet në ndriçimin e rrugës Samrisht.Gjithashtu janë mirëmbajtur 
dhe janë në efiçencë linjat: kryqezimi i Dajcit me 13 ndriçuesa, fshati Pentar me 7 ndriçuesa, Qendra e Dajçit 
me 18 ndriçuesa, Samrish të Ri me 5 ndriçuesa dhe Mushan me 11 ndriçuesa. 

 Nj.A. Velipojë: Gjatë vitit 2018 janë realizuar investimet në ndriçimin e rrugës nr 3.Gjithashtu janë mirëmbajtur 
dhe janë në efiçencë linjat: rrugës nr 2 me 11 ndriçuesa, plazhi Velipojë me 37 ndriçuesa, pedonale me 75 
ndriçuesa, rruga hyrëse – lulishtja qendër me 31 ndriçuesa, si  dhe rruga nga Qendra deri nëHidrovori me 15 
ndriçuesa. 

 Nj.A. Ana e Malit: Gjatë vitit 2018 janë realizuar investimet në ndriçimin e rrugës Oblike (blloku i pallateve) 
 
Në zbatim të buxhetit të 2018, me një fond limit prej 8,845,000 lekë është realizuar ndriçimi i një rrugë kryesore: rruga” 
Fermentim – Ura e Bardhajve”  
Në zbatim të buxhetit të 2018, me një fond limit prej 6,438,000 lekë është realizuar ndriçimi i 23 rrugëve dytësore:  

 Bulevardi Zogu i I 

 Rruga ”Zenelej”, 

 Rruga ”Kucej”, 

 Rruga ”Paqes”,  

 Rruga ”Lek Dukagjini”(te ish rajoni Nr 2),  

 Rruga ”Lek Dukagjini (te blloku i pallateve),  

 Rruga ”Anton Mazreku”j,  
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 Rruga ”Inxh Gjovalin Gjadri (palatet te parku)”,  

 Rruga ”Anton Ashta” 

 Rruga ”Komiteti i Kosovës” 

 Bulevardi Skenderbeu (blloku i pallateve te ish rajoni nr.4) 

 Rruga ”Mehmet Shpendi”, 

 Rruga e ”Martireve” 

 Rruga Samrisht (NJ.A Dajç),  

 Rruga Bërdicë e Sipërme (Nj.A Bërdicë),  

 Rruga Mes (Nj.A Postribë),  

 Rruga Ura e Shtrenjtë (Nj.A Postribë),  

 Rruga Kullaj (Nj.A Postribë),  

 Rruga Guci e Re, (Nj.A Rrethina),  

 Rruga Shtoj i Ri, (Nj.A Rrethina),  

 Rruga Shkodër - Mjedë, (Nj.A Gur i Zi). 

 Rruga Oblike (blloku i pallateve), (Nj.A Ana e Malit). 
 
Problemet e paraqituara 
 

 Dëmtimi i ndriçuesve, i shtyllave zinkat dhe kapakëve. Nga aksidentet rrugore dhe amortizimi i ndriçuesvejanë 
dëmtuar dhe kanë dalë jashtë funksioni shtylla zinkat 8 - 10 m dhe ndriçues SMART, dhe vjellja e kapakëve si 
më poshtë: 

Nr. Emërtimi Njësia Sasia 

1 Shtylla 8 – 10 m me ndriçues SMART  copë 35 

2 Kapakët e shtyllave  copë 200 

 
 

 Mos funksionimi i linjave të ndriçimit të Unazës Lindore dhe rrugës mbikalim Ura e Bardhajve – Mes, të cilat 
megjithëse kanë përfunduar si investim nuk janë dorëzuar pranë Bashkisë Shkodër në administrim dhe 
mirëmbajtje.  

 
Monitorimi: 
Monitorimi i shërbimit realizohet nëpërmjet Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve dhe Infrastrukturës. 
Evidentimi i defekteve dhe raportimi i tyre pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës bëhet nga njësite 
administrative dhe punonjësit e ndriçimit publik sipas njësive që ata mbulojnë. Gjithashtu formë tjetër është informimi nga 
komuniniteti nëpërmjet shkresave apo njoftimeve të ndryshme pranë zyrave të informimit për publikun në çdo Njësi 
Administrative.   
  

I. Shpenzimet për pagesat e ndriçimit rrugor për qytetin dhe njësitë administrative 
 
Për sektorin e ndriçimit rrugor janë aktualisht 239 kontrata aktive me rreth 4,860 ndriçues në qytet dhe 26 kontrata në 
njësitë e reja adminitrative. Në fillim të vitit në buxhet  parashikohen shuma për  pagesën e energjisë elektrike në bazë të 
fuqisë së instaluar. OSHEE faturon çdo muaj  265 kontratat e furnizimit me energji. Për çdo problem  në lidhje me 
faturimin bëhet verifikimi në terren. Për leximit, për problemet që kontestohen, mbahet proçes-verbali përkatës dhe pastaj 
ndiqet në rruge administrative dhe gjyqësore. Një herë në vit bëhet akt-rakordimi me OSHEE për të gjitha kontratat e 
ndriçimit rrugor. Plani i parashikuar për vitin 2018 për pagesën e energjisë së ndriçimit rrugor është 52,000,000 lekë, 
ndërsa konsumi i energjisë elektrike për qytetin deri në gusht të vitit 2018 është 1,740,120 këh ose 30,827,985 lekë.  
 
Në njësitë administrative Velipojë, Dajç, Postribë, Bërdicë, Gur iZi, Rrethina dhe Ana e Malit konsumi i energjisë elektrike, 
deri në gusht të vitit 2018, ka qene 149,852 këh e barabarte me 2,532,634 lekë. 
 

 
Problemet e paraqituara 
 

 Faturimet e parregullta ku shpesh paraqiten probleme me mbi faturime, lexim jashtë kushteve teknike, 
 

ii. Synimi i projektit  

Mbajtjen në efiçiencë të rrjetit të ndriçimit publik  dhe menaxhimin me efektivitet  si dhe pagesën për energjinë e 
shpenzuar nga rrjeti i ndriçimit publik. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 
1. Pagat, sigurimeveshoqëroredheshëndetësore 

Shpenzimet e pagave, sigurimeve shoqerore dhe shëndetësore për punonjësit e sektorit të ndriçimit publik 
 

2. MIRËMBAJTJE E RRJETIT ELEKTRIK. 
 
Viti 2019 
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Në funksion të mirëmbajtjes së rrjetit elektriktë ndriçimit publik në të gjithë Bashkinë, janë parashikuar  shpenzimet 
në bazë të preventivave të hartuar,  për ndërhyrje rehabilituese dhe riparimin e defekteve, në të gjitha rrugët, 
sheshet, blloqet e banimit dhe lulishtet. Parashikimi për bazën materiale për mirëmbajtje është bërë duke u bazuar 
në eksperiencën e viteve të kaluara, ndërhyrjet rehabilituese për ndriçues të dalë jashtë përdorimi, zëvendësimi i 
kabllove të vjedhuara  në vitet e fundit, amortizimi i ndriçuesve nga orët e punës që kanë  5 vjet garanci , pjesa me e 
madhe e tyre e kanë kaluar këtë periudhe.  
2.1 Materiale për ndërhyrje rehabilituese. Këtu përfshihen zëvendësimi i ndriçuesve, i shtyllave zinkat të 

dëmtuar dhe vjellja e kapakëve të shtyllave:  Shtylla 8 – 10 m me ndriçues SMART  35 copë, Kapakët e 
shtyllave 200 copë 

2.2 Materiale për mirëmbajtje e rrjetit të ndriçimit publik gjatë vitit 
Këtu përfshihen shpenzimet për materiale e domosdoshme, për riparimin e difekteve të mundshme të 
ndriçuesve. Në zërat kryesore të shpenzimeve përfshihen:  

 Automatë  të madhësive të ndryshme 10 A deri 63 A,  gjithsej 780 copë. Këto automate do i përdorim 
për riparim e difekteve gjatë vitit,  si dhe për dekorimin e qytetit me rastin e festave të fund vitit , ku 
çdo ndriçues kërkon një automat të veçantë, 

 Drosel ndriçuesi 250 ë dhe 150 ë, gjithsej 1,710 copë 

 Kabëll elektrik të madhësive 2x2.5, 2x4, 2x6, 3x6,4x4,4x6, 2x6 koksial,  mm2 , gjithsej 13 000 ml për 
eliminimin e difekteve nga dëmtimet gjatë viti 

 Lëshues të kapacitetit 25A deri 40A, gjithsej 450 copë. 

 Llampa SAP 150 ë, gjithsej 1 430 copë dhe 250 ë, gjithsej 320 copë 

 Llampa fuoriesçente 22 ë gjithsej 405 copë,  

 Rele krepuskolare modulare, 16/30 gjithsej 120 copë 

 Rele krepuskolare për shtyllë, 12/25, gjithsej 120 copë 

 Portollampa për llampa SAP 150 ë,  gjithsej 110 copë 

 Portollampa porcelani për llampa elektronike 22 ë, gjithsej 150 copë 
 
Evidentimi i difekteve bëhet nga specialistët e punonjësit e sektorit të ndriçimit publik, inspektorët e lagjeve, nga 
punonjësit e njësive adminsitrative dhe kërkesat e qytetarëve. 
 
 
3. PAGESAT E FATURAVE TË NDRIÇIMIT PUBLIK PARASHIKOHEN: 

 
Viti 2019 
3.1 Pagesa për konsumin e energjise elektrike për 265 kontratat në qytet dhe Nj.A.  
3.2 Pagesat për konsumin e energjisë elektrike për kontratat e reja që do hapen pas realizimit të investimeve të 

vitit 2018 
3.3 Pagesat për konsumin e energjise elektrike për kontratat nga investimet e reja gjatë vitit 2018 në njësite e reja 

adminsitrative 
3.4 Pagese tarife pranë OSHEE për hapjen e  kontratave të reja në qytet dhe njësite administrative ku janë 

realizuar investimet në vitin 2018 dhe ato që do të realizohen në vitin 2019 
3.5 Për pagesën e ekspertit në rast të kundërshtimit të faturave të energjisë të ndriçimit rrugor në rrugë gjyqësore  

 
Monitorimi  
Funksionimi i sistemit të kontrollit të rrjetit të ndriçimit publik dhe evidentimi i difekteve nëpërmjet  punonjësve të sektorit 
të ndriçimi publik, inspektorëve të lagjeve, njësive adminitrative dhe komunitetit; 
Verifikimi në terren i kontratave të ndriçimit rrugor për faturat e kontestueshme; 
Ndekja e proçedurave administrative dhe gjyqësore; 
Ndekja e proçedurave për lidhjen e kontratave të reja nga specialisti përkatës; 
 
Shpenzime të ndryshme viti 2019 
 

3 BLERJE VEGLA PËR ELEKTRIÇISTA 
Blerje vegla pune për punonjësite sektorit të ndriçimi publik 
 

4 FURNIZIM VENDOSJE PJESË KËMBIMI DHE MIRËMBAJTJE E MAKINERIVE 
Në funksion të mirëmbajtjes së ndriçimit dhe dekorit, janë 2 autovinçat tip 

a. IVECO  
b. NISSAN ,  

për të cilët parashikojmë këto shpenzime për pjesë këmbimi. Në zërat kryesor mund të përmendim: pjesë këmbimi si 
ndërrim filtra vaj, ajri, nafte, ndërrim vaj motorri, ndërrim goma, ndërrim vaj hidraulik si dhe riparime të ndryshme të 
paparashikueshme që mund të ketë gjatë vitit.  
Në funksion të mirëmbajtjes së ndriçimit dhe dekorit janë 2 autovinçat tip  

a. IVECO, në zërat kryesor mund të përmendim: mirëmbajtje të zakoshme si ndërrim filtra vaj, ajri, nafte, ndërrim 
vaj motorri, ndërrim goma, riparim hidraulik i vinçit, riparim pompe nafte, saldimi i koshit si dhe riparime të 
ndryshme të paparashikueshme që mund të ketë gjatë vitit.  

b. Për autovinçin NISSAN, në zërat kryesor mund të përmendim: mirëmbajtje të zakoshme si ndërrim filtra vaj, 
ajri, nafte, ndërrim vaj motorri, ndërrim goma, riparim hidraulik i vinçit, riparim pompe nafte, saldimi i koshit si 
dhe riparime të ndryshme të paparashikueshme që mund të ketë gjatë vitit. 

Për secilin nga këto autovinça është hartuar preventivi përkatës i pjesë të këmbimit e mirëmbajtjes.  
 

5. SHPENZIME PËR KARBURANT PËR 2 AUTOVINÇAT. 
Në bazë të normativave të llogarituara parashikohen që për secilin mjet konsumi të jetë 3960 litra në vit me një mesatare 
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prej 330 litra në muaj për secilin mjet. Për të dy  autovinçat parashikohen 7920 litra në vit. 
a. IVECO 3 960 litra 
b. NISSAN 3 960 litra 

 
6. PAGESA PËR DOKUMENTACIONIN E MJETEVE (2 AUTOVINÇAT) 
 Për secilin mjet parashikojmë shumën që na nevojitet  për pagesën e siguracionit, taksave dhe kolaudimit 

a. Autovinçi IVECO  
b. Autovinçi NISSAN 

 
7. INVESTIME 
 

Viti 2019 
Investime në rrugë kryesore: 
Do të realizohet studim, projektim dhe zbatim në rrugën Harku i Bërdicës - Bahçallëk, me gjatësi deri 1 030 ml. Ndriçimi 
do të realizohet me shtylla ndriçimi.  
 
Investimet në ndriçimin e rrugëve dytësore: 
Me këtë investim do të realizohet ndriçimi në disa rrugica të qytetit dhe njësive administrative, sipas prioriteteve dhe 
mundësive teknike, për vendosjen e ndriçuesve. Me ketë investim do te realizohet ndriçimi publik me vendosjen e 
115ndriçuesve në rrugë të ndryshme sipas prioriteteve në qytet dhe në njësitë administrative. Ndriçimi do të realizohet, 
duke shfrytëzuar aty ku është e mundur, shtyllat ekzistuese dhe linjat ekzistuese, gjë që ul kostot.  
Gjatë vitit  2019  parashikojmë që me anë të investimevtë realizojmë zbatimin e metodave të reja të efiçiencës së 
energjisë si një model i mirë, inovatim dhe me reduktim të dukshëm të kostove. 
Shpenzimet e planifikuara për ndërhyrjet në vitin 2019 
 

Paga dhe sigurime 4,424,000 

Blerje materiale rehabilituese për mirëmbajtjen e 
rrjetit ekzistues 16,000,000 

Pagesa e konsumit të ndriçimit 53,850,000 

Te tjera 3,101,000 

Investime  18,457,000 

TOTAL 95,832,000 

 
 
Mbulimi i kostove të shërbimit të ndriçimit për vitin 2019 përllogaritet si më poshtë: 
 

Familjet 
Nr.i familjeve 
përfituese të 
shërbimit 

Nr. i mesatarizuar i 
familjeve që paguajnë 
(jane hequr familjet me 
lehtësi fiskale) 

Tarifa e 
ndriçimit 

Të ardhurat nga tarifat 
e ndriçimit 

Rrethinat                 4,901                  3,676             300                1,102,800  

Postribë                 1,609                     948            300                    284,000  

Shalë                    477  126 
 

0 

Pult                    334  57 
 

0 

Shosh                      80  28 
 

0 

Guri i Zi                 1,907                  1,299            300                    389,700  

Ana Malit                 1,017                     717             300                    215,100  

Bërdicë                 1,425                  1,023             300                    306,900  

Dajç                 1,152                     871             300                    261,300  

Velipojë                 1,270                     982             300                    294,600  

Shkodër               21,253                15,783         1,200              18,939,700  

TOTAL             21,794,000  

     Të ardhurat nga 
biznesi 

   
12,351,000 

Të ardhurat nga institucionet 
  

125,000  

TOTALI i TË ARDHURAVE TË PLANIFIKUARA  34,270,000 
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Planifikimi për Vitin 2020 dhe Vitin 2021 
Janë parashikuar shpenzimet për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik dhe materiale për ndërhyrje rehabilituese. Do të 
realizohet blerje e materialeve të ndyshme të domosdoshme, për mirëmbajtjene rrjetit elektrik si: automata, 
drosela, kabëll elektrik, lëshues, llampa, rele krepuskolare, portollamapa, etj. 
Janë parashikuar shpenzimet,  për pagesën e energjisë elektrike, për hapjen e kontratave të reja, për pagesën e 
ekspertit,  në rast të kundërshtimit të faturave të energjisë të ndriçimit rrugor në rrugë gjyqësore  
Janë parashikuar shpenzimet për: 

- Blerje vegla për elektriçista (materiale konsumi) 
- Mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi për autovinçat 
- Blerje karburant 
- Pagesa për dokumentacion e autovinçat, etj. 

Do të bëhet rehabilitimi i disa rrugëve të reja  kryesore të qytetit me ndriçues LED. Ndërtim i ndriçimit publik në 3,700 ml 
rrugë dytësore po me ndriçim LED me reduktim kostoje. 

b) Rezultatet që prisni  

 
Viti 2019 
Mirëmbajtja e gjithë rrjeti i ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë: 

 1,241,200 m2 sipërfaqe e ndriçuar e mirëmbajtur; 

 40,000 m2 sipërfaqe e gjelbëruar e ndriçuar e mirëmbajtur 

 Mirëmbajtje e 4,860 ndriçuesve të zakonshëm; 

 Mirëmbajtje e 118 ndriçuesve dekorativ; 
 

Realizimi i  lidhjes të kontratave të reja në qytet dhe njësitë administrative për 24 rrugë të reja të ndriçuara gjatë vitit 
2018; 
Realizimi i pageses  për konsumin e pritshëm të energjisë elektrike (52, 000,000 lekë) për të gjitha kontratat në qytet dhe 
njësitë administrative; 
Realizimi i ndriçimit publik në 1,100 ml rrugë kryesore; 
Realizimi i ndriçimit publik në 4,100 ml rrugë dytësore të reja në qytet dhe në njësi administrative. 
Rritje e sipërfaqes së ndriçuar në qytet nga  1,241,200  m2 në në 1,263,400, nga 77,6% sipërfaqe rrugësh e ndriçuar në 
rritjen në 79 % sipërfaqe e ndriçuar; 
 
 
Viti 2020 
Mirëmbajtja e  gjithë rrjeti i ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë 
Zëvendësimi ndriçuesve dekorativ dhe shtyllave metalike  
Zëvendësimi i  ndriçuesve  të dalë jashtë përdorimit  
Realizimi i  lidhjes të kontratave të reja në qytet dhe njësitë administrative 
Realizimi i pageses  për konsumin e pritshëm të energjisë elektrike për të gjitha kontratat në qytet dhe njësitë 
administrative 
Realizimi i ndriçimit publik në 3,000 ml rrugë dytësore; 
Rritja e efiçencës nëpërmjet vendosjes së ndriçuesa LED; 
 
Viti 2021 
Mirëmbajtja e  gjithë rrjeti i ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë 
Zëvendësimi ndriçuesve dekorativ dhe shtyllave metalike  
Zëvendësimi i ndriçuesve  të dalë jashtë përdorimit  
Realizimi i  lidhjes të kontratave të reja në qytet dhe njësitë administrative 
Realizimi i pageses  për konsumin e pritshëm të energjisë elektrike për të gjitha kontratat në qytet dhe njësitë 
administrative 
Realizimi i ndriçimit publik në 3,000 ml rrugë dytësore 
Rritja e efiçencës nëpërmjet vendosjes së ndriçuesa LED 
 

Mbulimi i kostos 
së shërbimit të 

ndriçimit 
36% 

Subvencionim 
nga Bashkia 

Shkoder 
64% 

Burimet e financimit për shërbimin ndriçimit rrugor 
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c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Punonjësit e sektorit të ndriçimit  
Banorët e qytetit dhe njësive të reja administrative; 
Qytetarët; 
Bizneset; 
Institucionet e tjera si OSHEE, etj. 

 Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sig
uri
me 

Operati
ve 

T Kapitale 

A.1.1 Pagat dhe sigurmet  4,424 3 817 607    

A.1.2 
Blerje materiale rehabilituese për mirëmbajtjen e 
rrjetit ekzistues 

16,000 
 

 16,000   

A.1.3 Pagesa e konsumit të ndriçimit  
 

    

 

A.1.3/1 

Pagesa e konsumit të ndriçimit publik 
(ekzistues +zgjerim) sipas faturimit OSHEE 
Bashkia Shkodër (qyteti dhe njësitë 
administrative) 

53,000 
  

 
53,000 

 
  

A.1.3/2 
Kosto për lidhje kontrate me OSHEE qytet e 
njësite e tjera 

700 
 

 700   

A.1.3/3 Shërbimeekspertipërproçesegjyqësore 150 
 

 150   

A.1.4 Blerje vegla pune për elektriçista 400 
 

 400   

A.1.5 
Furnizim vendosje pjesë këmbimi dhe  mirëmbajtje e 
makinerive 

1,200 
 

 1,200   

A.1.6 Shpenzime për karburant për autovinçat 1,374 
 

 1,374   

A.1.7 Pagesa për dokumentacionin  
 

    

 

A.1.7/1 Pagesa siguracion për autovinçin IVECO 37 
 

 37   

A.1.7/2 Pagesa siguracion për autovinçin NISSAN     24 
 

 24   

A.1.7/3 
Pagesa për taksa e kolaudim për autovinçin 
IVECO 

24 
 

 24   

A.1.7/4 
Pagesa për taksa e kolaudim për autovinçin 
NISSAN     

42 
 

 42   

A.1.8 Investime   
 

    

 

A.1.8/1 Studim projektim Investime rrugë dytësore 367 
 

   367 

A.1.8/2 ZbatimInvestimerrugëdytësore 6 840 
 

   6 840 

A.1.8/3 Mbikëqyrjekolaudim  212 
 

   212 

A.1.8/4 Zëvendësimi shtyllash zinkat, ndriçuesve të 
dëmtuar zinkat dhe i kapakëve të shtyllave 

2093 
 

   2093 

A.1.8/6 Studim projektim Ndriçimi i Harku i Bërdicës - 
Bahçallëk 

524 
 

   524 

A.1.8/7 Zbatim Ndriçimi i rrugës Harku i Bërdicës - 
Bahçallëk 

8,000 
 

   8,000 

A.1.8/8 Mbikëqyrje Ndriçimi i rrugës Harku i Bërdicës 
- Bahçallëk 

400 
 

   400 

A.1.8/9 Kolaudim Ndriçimi i rrugës Harku i Bërdicës - 
Bahçallëk 

21 
 

   21 

 
Shuma 2019 95,832 3 817 607 72,951  18,457 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mije 
lekë)  

Nga kjo: 

Paga 
Sigu
rime 

Oper
ative 

T Kapitale 

 
Shuma 2020 97,136 3 892 620 

7379
8 

 18,826 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mije 
lekë)  

 Nga kjo: 

Paga 
Sigu
rime 

Oper
ativ 

 Kapitale 
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Shuma 2021 98,339 3 971 632 

7468
4 

 19,052 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë viteve 2019– 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Shërbimeve Publike, ndjekjes së 
Investimeve të Infrastrukturës 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkodër 
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