
 

 

 

 

 

 

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR    
 

RELACION  SHOQËRUES PER DRAFT PROJEKTIN 

 

 

O B J E K T I : “Mbi miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2021 dhe  

                              Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2021-2023” 

 

 

Buxheti i vitit 2021, për Këshillin e Qarkut shkodër  përfshin: 

1. Transferta e pakushtëzuar e vitit 2021  në shumën 56,661 mijë lekë. 

2. Të Ardhurat  e parashikuara   për vitin 2021 në shumën 300  mijë lekë. 

3. Transferta e Kushtezuar e vitit 2021 në shumën  5,585 mijë lekë . 

4. Fonde të trashëguara. 

5. Fonde me Financim te huaj 

 

Planifikimi i buxhetit, Tr.Pakush,  të Ardhura  2021 sipas programeve buxhetore; 

 

P1-Planifikim, Menaxhim,Administrim                                                në shumën  30,330 mijë lekë 

P1- Planifikim, Menaxhim,Administri DAMT (Tr.Kusht.)                  në shumën    5,585 mijë lekë 

P9- Turizmi, buxhet i KQSH                                                                në shumen        800 mijë lekë 

P16- Furnizim me uje                                                                           në shumen    25,831  mijë lekë 

Fondi Rezerve                                                                                          në shumen  1,000 mijë lekë 

Fondi i Kontigjencës                                                                                në shumen     500 mijë lekë 

Totali                                                                                                       62,546  mije lekë. 

 

 

I-Te ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër të vitit 2021 

 

Sipas nenit 38 te ligjit 139/2015”Për vetëqeverisjen vendore”, pika 1 dhe 2, qarku krijon të ardhura nga 

burimet e veta vendore dhe te ardhura qe rrjedhin  nga burime kombetare. 

Të ardhurat  nga burimet e veta vendore  dhe kombetare perbëhen nga; 

 Transferta e Pakushetzuar  

 Transferta e keshtezuar per kryerjen e funksioneve te deleguara 

 Tarifa per shërbime Publike. 

 Kuota e antarësisë së bashkive përbërëse e cila përcaktohet me vendim të këshillitbashkiak. 

Për vitin 2021, të Ardhuart e Përgjithshme  të Këshillit të Qarkut Shkodër, do të jenë ________ mijë lekë. 

Në këtë buxhet,nuk është përfshire kuota e antarësisë për Bashkitë e qarkut Shkodër. Kjo kuotëdo të jetë 

pjesë Buxhtit  të KQSH, pas miratimit të buxheteve te Bashkive dhe do të jetë shtesë e buxhetit  të vitit 

2021. 

Sipas ligjit  të sipërcituar, te ardhurat vijnë nga dy burime; 



 

 

 

1. Nga burimet  qëndrore, ku përfshihet Transferta e pakushtëzuar dhe e kushtëzuar. 

2. Nga burimet e veta vendore  ku perfshihen të ardhurat nga  tarifat per sherbimet publike 

 

Të ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkoder  për buxhetin e vitit 2021 dhe per dy vitet 2022dhe 2023 jane; 

                                                                                                                                      000/lekë 

                        Te Ardhurat   

Nr. Emertimi i te ardhurave    Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 

1 
Kuota e antaresise 

    0 2,000 2,000 

2 Te ardh. Nga  DAMT   100   100   100 

3 Te Ardh nga konfirmime hartash   100   100   100 

4 Te Ardh nga nxjerrje doc arshiv. 100   100   100 

  Totali     

 

      300    2,300    2,300 

 

Siç shihet nga tabela,kuota e antaresise  per vitin 2021, ne ketë moment që po bëjmë miratimin e buxhetit të 

KQShkodër  te vitit 2021, eshte parashikuar ne vleren 0.00 lekë. 

Kuota e antarësisë së bashkive të qarkut Shkodër, do të bëhet pjesëe buxhetit te Këshillit tëQarkut Shkodër, 

pas miratimit të kësaj kuote  Këshillin bashkiak te të njësive vendore. 

Per vitet 2022 dhe 2023, kuota e antaresise  është lënë e pandryshueshme , bazuar ne PBA-ne e miratuar me 

Vendim te Keshillit te Qarkut për vitet 2021-2023. 

Bazuar në hapësirat ligjore  për tarifat vendore që qarku mund të planifikojë në të ardhurat e veta si dhe ne 

faktin e realizuar ne vitin 2020, niveli i tarifave qe kemi paraqitur ne paketen fiskale mbetet i 

pandryshueshem per vitin 2021 dhe në këte buxhet ato   zënë një përqindje shumë të vogël ndaj totalit të 

përgjithshem të buxhtit që po miratojmë dhe  që është pa përfshirë në këtë moment taksën e qarkut të 

Bashkive tona. 

 

II. Transfertat nga buxheti i shtetit për vitin 2021. 

 

II.1 - Transferta e pakushtëzuar e vitit 2021. 

Transferta e Pakushtëzuar nga buxheti i shtetit, është e ardhur për njësitë e qeverisjes vendore, e përfituar  në 

formen e dhurimit pa kusht kthimi, pa inters, e cila përdoret për financimin  e shpenzimeve për funksionet e  

njësive të qeverisjes vendore, të percaktuara në ligjin nr. 139/2015”Për vetëqeverisjen vendore”. 

Krahasuar me vitin 2020, kjo transferte  për  vitin 2021, ka mbetur e pandryshuar. 

 

II.2 Transferta e kushtëzuar 

Transferta e kushtëzuar  për Këshillin e Qarkut shkodër, përbëhet nga  fondet e deleguara  për funksionin e 

Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokës e cila përfshin shpenzime paga, sigurime shoqërore dhe 

shpenzime operative. Nevojat e tjera për funksionimin e kësaj drejtorie me mjete e paisje zyrash, kryhen nga 

fondet e administrimit te qarkut. 

Transferta e Kushtezuar  per vitin 2021 dhe për  vitet 2022 e 2023 është paraqitur duke u mbështetur në 

PBA-ne e miratuar me Vendim Këshilli dhe e paraqitur pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

 

III. Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2021. 

 

Parashikimi i Shpenzimeve te vitit 2021 është 62,546 mijë lekë nga fondet buxhetore te vitit.  

Gjatë vitit 2021, përmes shpenzimeve të planifikuara , Këshilli i Qarkut Shkodër, synon  të punojë duke ju 

përgjigjur  detyrimeve për ndertimin e zbatimin e politikave rajonale si dhe vazhdimin e projekteve të nisura 

në zbatim të prioriteteve të miratuara në nivel qarku. 

Bazuar ne FPT 2021-2023, paraqesim programet ne të cilat mbështetemi për  zbatimin e funksioneve dhe 

detyrave të përcaktuara në ligj. 



 

 

 

 

1. Nënfunksioni 1-Programi Organet Ekzekutive dhe Legjislative (Planifikim, menaxhim, 

administrim). 

Progr.1a- Programi 01110 

Progr.1e- Programi 01160, DAMT, funksion i deleguar 

2. Nënfunksioni 8-Rrjeti Rrugor 

Progr. 8a- Programi 04520 

3. Nënfunksioni 9-Zhvillimi i Turizmit 

Progr. 9b- Programi 04760 

4. Nënfunksioni 16- Furnizimi me uje  

Progr.16 a Programi 06330 

 

Buxheti i vitit 2021, sipas Programeve   dhe zërave  të burimit të financimit  për  shumën totale 62,546 mijë 

lekë (Transfertë e Pakush., të Ardhura ) të vitit 2021 paraqitet si më poshtë ; 

 

Buxheti sipas programeve  dhe zerave të burimit te financimit(Transferte + Te Ardhura) 

                                                                                                                                              000/lekë 

Programe  Paga+Si

gurime 

Shpenzi

me 

operativ

e 

Transfer

ta 

Invest Totali Transfer

ta e 

pakushte

zuar&ku

shtez. 

Te 

ardhua

rt nga 

tarifat

& FH 

Totali 

P1 17,500 10,000 1,030 300 28,830 28,830 0 28,830 

P1   5,240      345     0  0   5,585   5,585 0   5,585 

P8    0 0 0 0 0 

P9      800       800      500 300      800 

P16    25,831 25,831 25,831  25,831 

F.Rezerv   1,000    1,000   1,000    1,000 

F.Kontigj.      500       500      500       500 

Totali 22,740 10,345 3,330 26,131 62,546 62,456 300 62,546 

 

 

1. Nënfunksioni 1- Programi i Organet Ekzekutive dhe Legjislative (Planifikim, menaxhim, 

administrim) për vitin 2021 dhe sipas PBA-së  per vitet 2022 dhe 2023. 

Ky program përfshin  Pragramin 1a (01110),  planifikimin, menaxhimin e administrim për 

administratën e   institucionit tone, per te mundesuar përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin e politikave  

sipas  kuadrit ligjor ne fuqi dhe Pragramin 1e (01160),  planifikimin, menaxhimine administrim për 

DAMT, funksion i deleguar prane  institucionit tone i cili vepron me transferte të kushtëzuar.  

 

 Për realizimin e aktiviteteve të programit 1a; planifikim, menaxhim dhe administrim vendor, 

planifikohet buxheti per vitin 2021 ne vlere totale 30,330 mijë lekë nga transferta e pakushtezuar e vitit 

2021, nga të cilat  shpenzimet për paga & sigurime , Shpenzime operative, paisje per zyra  dhe   

transferta tek individet.e të tjera transferta. Ne shpenzimet Operative, per vitin 2021 , nga transferta e 

vitit 2021 eshte planifikuar shuma prej 10,000 mijë lekesh.  

 

                                                                                                                                                000/lekë 

 

Programe  Paga+Sigurim

e 

Shpenzim

e 

operative 

Transferi

me 

Investime  Fond 

rezerve 

&kont. 

Totali 



 

 

 

P1      17,500    10,000      1,030           300 1,500         30,330 

 

Pershkrim i detajuar i buxhetimit te aktiviteteve te ketij programit është si më poshtë; 

 

 000/lekë 

Aktivitete/Projekte Paga+Sigu

rime 

Shpenzime 

operative  

Transfe

rime 
Investime Totali 

1)Ndertimi i administrates së 

KQSH  në funksion të 

përmbushjes së misionit dhe 

qellimit te institucionit, 10 

punonjës dhe 3 të zgjedhur 

 

   17,500 

  

30 

  

17,530 

2)Sherbim me kancelari dhe 

shpypshkrime per administraten 

e KQSH. 

  

140 

   

140 

2)Mbeshtetje me materiale per 

funksionimin e paisjeve te 

zyrave. 

  

150 

   

150 

3)Sherbim me materiale higjeno 

sanitare  për administraten. 

 120   120 

3)Sherbim pastrimi dhe 

mirembaje te ambjenteve dhe 

zyrave te administrates.   

 470   470 

4)Materiale  mbështetësë  bazë 

të  per zyra (priza çelësa, 

llampa, bateri dhe paisje te tjera 

zyrash ) 

  

120 

   

120 

5)Mbështetja dhe ofrimi i 

shërbimeve baze  per 

funksionimin e administrates 

(energji , uje, telefon, internet 

sherbim postar,  e te tjera 

sherbime bazë si keto). 

 

 

 

 

 

1,686 

   

 

1,686 

6)Mbeshtertje dhe ofrim i 

shërbimit te transportit për 

funksionimin e administrates se 

qarkut. 

  

980 

   

980 

7)Mbështetje dhe ofrim i  

shërbimit të mirëmbajtjes se 

mjeteve të transportit me 

materiale,pjese kembim,  goma 

e materiale te tjera per makinat.   

 130   130 

7)Shërbime të mirëmbajtjes e 

riparimit  të mjeteve të 

transportit te perfshira në 

inventarin e KQSH 

  

300 

   

300 

8)Likuidim i taksave dhe i 

detyrimeve  për mjetet e 

transportit të KQSH(sigurimi, 

kolaudimi dhe pagesa te tjera 

per mjetet e transportit). 

  

 

160 

   

 

160 



 

 

 

9)Udhetim e dieta te brëndshme 

per administraten vendore. 

 220   220 

10)Organizimi i pritjeve të 

përfaqsuesve  te institucioneve  

vendase dhe te huaja dhe 

udhetime jashte shteti, blerje 

dhuratae organizim 

aktiviteti(yftar) 

  

630 

   

630 

10)Transferte në shoqatën e 

Qarqeve  

  500  500 

10)Transferte ne organizmat 

nderkombetare 

  300  330 

10) Transferte ne shoqaten e të 

Verberve. sipas pikes 12, VKM 

nr.277 date 18.6.1997. 

  200  200 

11)Mbështetje  për 

funksionimin e  organeve të 

zgjedhura vendore 

  

900 

   

900 

12) Mirembajtje te 

kondicionereve dhe te paisjeve  

të tjera të zyrave  te 

administrates se qarkut. 

  

80 

   

80 

13)Mirembajtje te paisjeve te 

zyrës, printera e fotokopje te 

administrates se qarkut. 

  

100 

   

100 

14) Shërbim i kryer nga te tretë 

per mirembajte te sisitemit TIK 

e  paisjeve informatike te 

administratës  së KQSH. 

  

470 

   

470 

15)Mbeshtetje dhe ofrim i 

sherbimit per ruajtjen dhe 

sigurimin e godines se KQSH. 

  

2,040 

   

2,040 

16)Sherbim i mirembajtjes 

ndërtimore të godines, 

mirëmbajtje  elektrike dhe 

hidraulike te godinës  

  

370 

   

370 

17) Vizitë studimore ne 

komunen e Ulqinit. 

  

150 

   

150 

18) Panair Nderkombëtar   

300 

   

300 

19)Organizimi i takimit me 

njësitë e qeverisjev vendore për 

strategjinë rajonale të Turizmit 

  

150 

   

150 

20)Përfshirja në jetën social-

kulturore të moshës së tretë. 

 150   150 

21)Pagesa Honorare sipas nenit 

9/1.1,germa d ,ligji 139/2015per 

sherbime nga te tretet dhe  sipas 

akteve ligjore ne fuqi . 

  

 

 

64 

   

 

 

64 

22) Projekti Shkodra Jazz 

Festival  

  

120 

   

120 



 

 

 

23)Blerje paisje per zyra, 

orendi, printera, kompjuter e te 

tjera paisje zyrash 

    

300 

 

300 

24)Aktivitet/Muzeumi 

Etnografik Shkoder (Te trash) 

 1,000    

Totali    17,500 10,000 1,030 300 28,830 

 Për realizimin e aktiviteteve të Pragramit 1a (01110), planifikim,menaxhim dhe administrim vendor, 

planifikohet buxheti  per vitin 2022 ne vlere totale 32,630 mijë lekë, nga të cilat kryesoret jane  

shpenzimet për paga & sigurime , Shpenzime operative  dhe transferta.Shumat e këtij programi janë 

ashtu siç janë miratuar në Vendimin e KQShkoder  Nr. 10, datë 05.08.2020“Mbi  miratimin e 

tavaneve përfundimtaretë  PBA-së 2021-2023, për Këshillin e Qarkut Shkodër”. 

 

                                                                                                                                 000/lekë 

Programe  Paga+Sigurim

e 

Shpenzim

e 

operative 

Transferi

me 

Investime  Fond 

rezerve 

&kont. 

Totali 

P1 17,500 10,000       1,230        2,300 1,600         32,630 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pershkrim i detajuar i buxhetimit te aktiviteteve te ketij programit është si më poshtë; 000/lekë 

Aktivitete/Projekte Paga+Sigu

rime 

Shpenzi

me 

operativ

e  

Transfer

ime  

Investime  Totali 

1)Ndertimi i administrates së 

KQSH  në funksion të 

përmbushjes së misionit dhe 

qellimit te institucionit. 

 

   17,500 

   

30 

17,530 

2) Sherbim me kancelari dhe 

shpypshkrime per administraten 

e KQSH. 

  

160 

   

160 

2)Mbeshtetje me materiale per 

funksionimin e paisjeve te 

zyrave. 

 200   200 

3)Sherbim me materiale higjeno 

sanitare  për administraten. 

  

120 

   

120 

3)Sherbim pastrimi dhe 

mirembaje te ambjenteve dhe 

zyrave te administrates.   

  

470 

   

470 

4)Materiale  mbështetësë  bazë 

të  per zyra (priza çelësa, 

llampa, bateri dhe paisje te tjera 

zyrash ) 

  

120 

   

120 

5)Mbështetja dhe ofrimi i 

shërbimeve baze  per 

funksionimin e administrates 

(energji , uje, telefon, internet 

sherbim postar,  e te tjera 

sherbime bazë si keto). 

 

 

 

 

 

1,760 

   

 

1,760 



 

 

 

6)Mbeshtertje dhe ofrim i 

shërbimit te transportit për 

funksionimin e administrates se 

qarkut. 

  

1,060 

   

1,060 

7)Mbështetje dhe ofrim i  

shërbimit të mirëmbajtjes se 

mjeteve të transportit me 

materiale,pjese kembim,  goma 

e materiale te tjera per makinat.   

 130   130 

7)Shërbime të mirëmbajtjes e 

riparimit  të mjeteve të 

transportit te perfshira në 

inventarin e KQSH 

  

300 

   

300 

8)Likuidim i taksave dhe i 

detyrimeve  për mjetet e 

transportit të KQSH(sigurimi, 

kolaudimi dhe pagesa te tjera 

per mjetet e transportit). 

  

 

180 

   

 

180 

9)Udhetim e dieta te brëndshme 

per administraten vendore. 

 250   250 

10)Organizimi i pritjeve të 

përfaqsuesve  te institucioneve  

vendase dhe te huaja dhe 

udhetime jashte shteti, blerje 

dhuratae organizim 

aktiviteti(yftar) 

  

800 

   

800 

10)Transferte në shoqatën e 

Qarqeve  

  700  500 

10)Transferte ne organizmat 

nderkombetare 

  300  600 

10) Transferte ne shoqaten e të 

Verberve. sipas pikes 12, VKM 

nr.277 date 18.6.1997 

  200  300 

11)Mbështetje  për 

funksionimin e  organeve të 

zgjedhura vendore 

  

900 

   

900 

12) Mirembajtje te 

kondicionereve dhe te paisjeve  

të tjera të zyrave  te 

administrates se qarkut. 

  

100 

   

100 

13)Mirembajtje te paisjeve te 

zyrës, printera e fotokopje te 

administrates se qarkut. 

  

100 

   

100 

14) Shërbim i kryer nga te tretë 

per mirembajte te sisitemit TIK 

e  paisjeve informatike te 

administratës  së KQSH. 

  

470 

   

470 

15)Mbeshtetje dhe ofrim i 

sherbimit per ruajtjen dhe 

sigurimin e godines se KQSH. 

  

1,600 

   

1,600 

16)Sherbim i mirembajtjes      



 

 

 

ndërtimore të godines, 

mirëmbajtje  elektrike dhe 

hidraulike te godinës  

560 560 

17) Projekti Shkodra Jazz 

Festival. 

  

120 

   

100 

18) Aktivitet per  Organizime e 

takime te ndryshme pune 

 200   200 

20)Përfshirja në jetën social-

kulturore të moshës së tretë. 

 200   150 

21)Pagesa Honorare sipas nenit 

9/1.1,germa d ,ligji 139/2015per 

sherbime nga te tretet dhe  sipas 

akteve ligjore ne fuqi . 

  

 

 

100 

   

 

 

100 

22) Blerje paisje per zyra     

300 

 

300 

23)Rrethim e sistemim I 

varrezave Puke 

 

          

2,000 

 

2,000 

 

Totali 

 

17,500 

 

10,000 

 

1,230 

 

2,300 

 

32,630 

 

 Për realizimin e aktiviteteve të Pragramit 1a (01110), planifikim,menaxhim dhe administrim vendor, 

planifikohet buxheti  per vitin 2023 ne vlere totale 32,630 mijë lekë, nga të cilat kryesoret jane  

shpenzimet për paga & sigurime , Shpenzime operative  dhe transferta.Shumat e këtij programi janë 

ashtu siç janë miratuar në Vendimin e KQShkoder  Nr. 10, datë 05.08.2020“Mbi  miratimin e 

tavaneve përfundimtaretë  PBA-së 2021-2023, për Këshillin e Qarkut Shkodër”. 

 

                                                                                                                                 000/lekë 

Programe  Paga+Sigurim

e 

Shpenzim

e 

operative 

Transferi

me 

Investime  Fond 

rezerve 

&kont. 

Totali 

P1 17,500 10,000       1,230        2,300 1,600         32,630 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pershkrim i detajuar i buxhetimit te aktiviteteve te ketij programit është si më poshtë; 000/lekë 

Aktivitete/Projekte Paga+Sigu

rime 

Shpenzi

me 

operativ

e  

Transfer

ime  

Investime  Totali 

1)Ndertimi i administrates së 

KQSH  në funksion të 

përmbushjes së misionit dhe 

qellimit te institucionit. 

 

   17,500 

   

30 

17,530 

2) Sherbim me kancelari dhe 

shpypshkrime per administraten 

e KQSH. 

  

160 

   

160 

2)Mbeshtetje me materiale per 

funksionimin e paisjeve te 

zyrave. 

 200   200 



 

 

 

3)Sherbim me materiale higjeno 

sanitare  për administraten. 

  

120 

   

120 

3)Sherbim pastrimi dhe 

mirembaje te ambjenteve dhe 

zyrave te administrates.   

  

470 

   

470 

4)Materiale  mbështetësë  bazë 

të  per zyra (priza çelësa, 

llampa, bateri dhe paisje te tjera 

zyrash ) 

  

120 

   

120 

5)Mbështetja dhe ofrimi i 

shërbimeve baze  per 

funksionimin e administrates 

(energji , uje, telefon, internet 

sherbim postar,  e te tjera 

sherbime bazë si keto). 

 

 

 

 

 

1,760 

   

 

1,760 

6)Mbeshtertje dhe ofrim i 

shërbimit te transportit për 

funksionimin e administrates se 

qarkut. 

  

1,060 

   

1,060 

7)Mbështetje dhe ofrim i  

shërbimit të mirëmbajtjes se 

mjeteve të transportit me 

materiale,pjese kembim,  goma 

e materiale te tjera per makinat.   

 130   130 

7)Shërbime të mirëmbajtjes e 

riparimit  të mjeteve të 

transportit te perfshira në 

inventarin e KQSH 

  

300 

   

300 

8)Likuidim i taksave dhe i 

detyrimeve  për mjetet e 

transportit të KQSH(sigurimi, 

kolaudimi dhe pagesa te tjera 

per mjetet e transportit). 

  

 

180 

   

 

180 

9)Udhetim e dieta te brëndshme 

per administraten vendore. 

 250   250 

10)Organizimi i pritjeve të 

përfaqsuesve  te institucioneve  

vendase dhe te huaja dhe 

udhetime jashte shteti, blerje 

dhuratae organizim 

aktiviteti(yftar) 

  

800 

   

800 

10)Transferte në shoqatën e 

Qarqeve  

  700  500 

10)Transferte ne organizmat 

nderkombetare 

  300  600 

10) Transferte ne shoqaten e të 

Verberve. sipas pikes 12, VKM 

nr.277 date 18.6.1997 

  200  300 

11)Mbështetje  për 

funksionimin e  organeve të 

zgjedhura vendore 

  

900 

   

900 



 

 

 

12) Mirembajtje te 

kondicionereve dhe te paisjeve  

të tjera të zyrave  te 

administrates se qarkut. 

  

100 

   

100 

13)Mirembajtje te paisjeve te 

zyrës, printera e fotokopje te 

administrates se qarkut. 

  

100 

   

100 

14) Shërbim i kryer nga te tretë 

per mirembajte te sisitemit TIK 

e  paisjeve informatike te 

administratës  së KQSH. 

  

470 

   

470 

15)Mbeshtetje dhe ofrim i 

sherbimit per ruajtjen dhe 

sigurimin e godines se KQSH. 

  

1,600 

   

1,600 

16)Sherbim i mirembajtjes 

ndërtimore të godines, 

mirëmbajtje  elektrike dhe 

hidraulike te godinës  

  

560 

   

560 

17) Projekti Shkodra Jazz 

Festival. 

  

120 

   

100 

18) Aktivitet per  Organizime e 

takime te ndryshme pune 

 200   200 

20)Përfshirja në jetën social-

kulturore të moshës së tretë. 

 200   200 

21)Pagesa Honorare sipas nenit 

9/1.1,germa d ,ligji 139/2015per 

sherbime nga te tretet dhe  sipas 

akteve ligjore ne fuqi . 

  

 

 

100 

   

 

 

100 

22) Blerje paisje per zyra     

300 

 

300 

23)Rrethim e sistemim I 

varrezave Puke 

 

          

2,000 

 

2,000 

 

Totali 

 

17,500 

 

10,000 

 

1,230 

 

2,300 

 

32,630 

 

 

Projektet dhe aktivitetet  e NF.1,Programi 1a 
 

Nr.1 Projekti; Nf1.Program 1a.  

 

Ndërtimi i adminstratës së Këshillit të Qarkut 

Shkodër në funksion të përmbushjes  së misionit, 

qëllimit, objektivave dhe përgjegjësive  për zbatimin 

e politikave rajonale në nivel qarku. 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

  Paga dhe shtesa mbi paga 

Zbatimi i buxhetit për shpenzime përsoneli, do të bazohet tet numri i punonjësve dhe nivelet  dhe nivelet e pagave sipas 

klasave  e htesave mbi pagë, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi si dhe brënda kufirit minimal e maximal të 

miratuar. Llogaritja e pagave do te behet ne zbatim te VKM-në Nr.165 Datë 02.03.2016 ”Për grupimin e njësive të 

vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të 

nëpunësve civilë e të punonjësve administrativ të njësive të vëtëqeverisjes vendore”, i ndryshuar; Planifikimi i 



 

 

 

shpenzimeve per personelin është bërë  sipas vendimit te sipërcituar. 

 Kontributi për sigurimet shoqërore dhe shendetsore 

Kontributi për sigurimet shoqërore  dhe shëndetsore 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,datë 13.10.1994 “Për  sigurimet 

shendetsore në Republikën e Shqipërisë’, i ndryshuar. 

 Kompensim për kryefamiljarët me ngarkesë me më shumë  se tre përsona në ngarkim 
Në zbatim të VKM nr. 499,date 1308.1998, VKM nr. 683,datë 28.10.1988 të punësuarit në  sektorin buxhetor  përfitojnë 

shpërblim sipas rastit të paraqitur .  

 

II -Synimi i Projektit 

 Përmirësimi i  qeverisjes lokale  nëpërmjet përdorimit efektiv të burimeve njerëzore . Garantimi i pagave dhe sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetsore të nëpunësve të  administratës së KQSH. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit(Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 

 Sigurimi i shpenzimeve për pagave dhe sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore të nëpunësve të  administratës së KQSH. 

b) Rezultatet e pritshme 

 Shpërblimi  në mënyrë sistematike  dhe korrekte per paga , sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore të nëpunësve të  

administratës në përmbushje të  detyrave funksonale  me prafesionalizen, korrektësi dhe transparencë. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Drejtoria e  Buxhetit & Financës 

Njësia e Burimeve njerëzore 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Pagat dhe shtesat mbi paga 15,000 15,000   

A2 Kontributi per sigurime shoqërore dhe 
shëndetsore  

  2,500 2,500   

A3 Transferta tek individet, kompensim 

perpunonjesit me më shumë se 3 

përsona në ngarkim në familje. 

      30   30 

 TOTALI 17,530 17,500              30 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Njësia e Burimeve njerëzore 

Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Pagat dhe shtesat mbi paga 15,000 15,000   

A2 Kontributi per sigurime shoqërore dhe 

shëndetsore  

2,500 2,500   

A3 Transferta tek individet, kompensim 

perpunonjesit me më shumë se 3 

përsona në ngarkim në familje. 

30   30 

 

 

TOTALI 17,530 17,500  30 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Njësia e Burimeve njerëzore 

Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Pagat dhe shtesat mbi paga      15,000 15,000   



 

 

 

A2 Kontributi per sigurime shoqërore dhe 

shëndetsore  

2,500 2,500   

A3 Transferta tek individet, kompensim 

perpunonjesit me më shumë se 3 

përsona në ngarkim në familje. 

30   30 

 

 

TOTALI      17,530 17,500               30 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Njësia e Burimeve njerëzore 

 

 
Nr.2 Projekti; .Nf1.Program 1a.  

Shërbim për kancelari e materiale per 

funksionimin e paisjeve të zyrave, shtypshkrime  

për  administratën e  Këshillit të Qarkut Shkodër.  

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Në programin e saj për planifikin, Menaxhim dhe Administrim , në funksion të administratës vendore , një vend të 

rëndësishëm zë planifikimi i materialeve   në funksion të kryerjes së detyrave  të përditshme të administratës së 

KQSH siç janë  materiale kancelarie , materiale për funksionimin  paisjeve të zyrave (bojëra printeri e fotokopje) 

dhe shtypshkrime. 

  -Synimi i Projektit 

 Të krijohen kushte normale  pune për  për administratën  në funksion të rritjes së përformancës së saj në ofrimin e 

shërbimeve dhe furnizimi i vazhdushem me kancelari, leter e tj materiale kancelarie su dhe  bojëra për printera e 

fotokopje  dhe shtypshkrime  që tiu mundësojnë punonjësve  përmbushjen e detyrave  dhe objektivave. 

 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1. Identifikimi i  kërkesave  për materiale.. 

2. Vlerësimi i kërkesave  në përputhje me kapacitetet. 

3. Zbatimi i proçedurave të tenderimit për blerje materialesh  kancelari e bojëra printersh e fotokopjesh. 

4. Marrja në dorëzim dhe magazinimi i materialeve. 

5. Shpërndarja sipas planit të aktiviteteve . 
6. Sigurimi dhe furnizimi sipas kërkesave. 

b) Rezultatet e pritshme 

  Përmirësimi i kushteve të punës  dhe përmbushja e detyrave në kohë  për administratën e KQSH. 

 Rritja e efiçecës dhe e efektivitetit në punë nëpërmjet shërbimeve bazë siç eshtë furnizimi i vazhdueshëm 

me kancelari, letër bojëra dhe të tjera. 

 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Drejtoria e Buxhetit & Financës. 

Punonjësit e Këshillit te Qarkut Shkodër 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Identifikimi i kërkesave për 

materiale. 

    

A2 Vlerësimi i kërkesave  në përputhje 

me nevojat e kapacitetet.  

    

A3 Zbatimi i proçdurave tenderuese     

 A.3.1 Blerje materiale kancelarie, leter etj. 140  140  

 A.3.2 Blerje bojëra printeri dhe fotokopje 150  150  

 A.3.3 Blerje dokumentacione  

( shtypshkrime) 

    

A.4 Marrja në dorëzim dhe  magazinimi i     



 

 

 

materialeve 

A.5 Shpërndarja sipas planit     

A.6 Sigurimi dhe furnizimi sipas 

kërkesave. 

    

 

 

TOTALI 290  290  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Përsonat Përgjegjës 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                              në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Identifikimi i kërkesave për 

materiale.. 

    

A2 Vlerësimi i kërkesave  në përputhje 

me nevojat e kapacitetet.  

    

A3 Zbatimi i proçdurave tenderuese     

 A.3.1 Blerje materiale kancelarie, leter etj. 160  160  

 A.3.2 Blerje bojëra printeri dhe fotokopje 200  200  

 A.3.3 Blerje dokumentacione  

( shtypshkrime) 

    

A.4 Marrja në dorëzim dhe  magazinimi i 

materialeve 

    

A.5 Shpërndarja sipas planit     

A.6 Sigurimi dhe furnizimi sipas 

kërkesave. 

    

 
 

TOTALI     360          360  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Përsonat Përgjegjës  

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Identifikimi i kërkesave për 
materiale. 

    

A2 Vlerësimi i kërkesave  në përputhje 
me nevojat e kapacitetet.  

    

A3 Zbatimi i proçdurave tenderuese     

 A.3.1 Blerje materiale kancelarie, leter etj. 160  160  

 A.3.2 Blerje bojëra printeri dhe fotokopje 200  200  

 A.3.3 Blerje dokumentacione  

( shtypshkrime) 

    

A.4 Marrja në dorëzim dhe  magazinimi i 

materialeve 

    

A.5 Shpërndarja sipas planit     

A.6 Sigurimi dhe furnizimi sipas 

kërkesave. 

    

 

 

TOTALI 360  360   

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

 

 

 
Nr.3 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 



 

 

 

Shërbim higjeno sanitar për  administratën e  

Këshillit të Qarkut Shkodër.  

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Në programin e saj për planifikin, Menaxhim dhe Administrim , në funksion të administratës vendore , një vend të 

rëndësishëm zë planifikimi i nevojave për  shërbim higjeno sanitar . Që të punosh me profesionalizëm duhet të jenë 

ambjentet  e pastra, të rregullta dhe qe ofrojne kushte sipas standarteve për mbarëvajtjen normale të punës. 

 II -Synimi i Projektit 

 Sigurimi i kushteve sa më përshtatshme dhe të pastra higjeno sanitare në ambjentet e   KQSH. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1. Identifikimi i nevojave   për materiale dhe sherbim nga te trete. 
2. Përgatitja e dokumentacionit përkatës  të nevojshëm për prokurim  në zbatim të ligjit. 

3. Realizimi i proçesit. 

4. Monitorimi i shërbimit dhe shpërndarja sipas nevojave. 

 

b) Rezultatet e pritshme 

  Pastrimi dhe mirëmbajtja higjenike e ambjenteve të punës. 

 Krijimi i kushteve nëpërmjet sigurimit të ambjenteve të përshtatshme e  të pastra. 

 Përmirsimi i kushteve të pubnës për shërbimin e pastrimit nëpërmjet sigurimit të  vazhdueshem me 

materiale bazë  për pastrim. 

 Rritja e përformancës së shërbimit në punën e stafit. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 
Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 

Strukturat përgjegjësë të  KQSH 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 
 

Transferta  
 

A.1.2 Proçedurat administrative      

A.3 Realizimi i proçesit      

 A.3.1 Blerje materiale pastrimi. 120  120  

 A.3.2 Prokurimi i shërbimit për pastrim të 

ambjenteve  dhe zyrave të 

administratës  

470  470  

A.4 Monitorimi i shërbimit  dhe 

shpërndarje e materialeve sipas 

nevojave . 

    

 

 

TOTALI 590  590  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative      

A.3 Realizimi i proçesit     

 A.3.1 Blerje materiale pastrimi. 120  120  



 

 

 

 A.3.2 Prokurimi i shërbimit për pastrim të 

ambjenteve  dhe zyrave të 

administratës  

470  470  

A.4 Shpërndarje sipas kërkesave dhe 

monitorimi i tyre. 

    

 

 

TOTALI 590  590  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative      

A.3 Blerje materiale pastrimi.     

 A.3.1 Blerje materiale pastrimi. 120  120  

 A.3.2 Prokurimi i shërbimit për pastrim të 

ambjenteve  dhe zyrave të 
administratës  

470  470  

A.4 Shpërndarje sipas kërkesave dhe 

monitorimi i tyre. 

    

 

 

TOTALI 590  590  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 

 
Nr.4 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

Shërbim për blerje materiale të nevojshme  për 

zyrat e administratës së Këshillit të Qarkut 

Shkodër.  

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Në programin e saj për planifikin, Menaxhim dhe Administrim , në funksion të administratës vendore , një vend të 

rëndësishëm zë planifikimi i nevojave për  materiale të tjera për zyra të cilat lidhen me funksionimin normal të 

vazhdimësisë së punës së përditshme siç janë llamba elektrike e materiale qe lidhen me to, bateri apo të tjera 

materiale për zyra. . Që të punosh me profesionalizëm duhet të jenë kushtet e përshtatshme sipas standarteve për 

mbarëvajtjen normale të punës. 

 II -Synimi i Projektit 

 Sigurimi i kushteve sa më përshtatshme në ambjentet e   KQSH. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1. Identifikimi i nevojave   për materiale. 

2. Përgatitja e dokumentacionit përkatës  të nevojshëm për prokurim  në zbatim të ligjit. 

3. Realizimi i proçesit. 

4. Monitorimi i shërbimit dhe shpërndarja sipas nevojave. 

 

b) Rezultatet e pritshme 

  Krijimi i kushteve nëpërmjet sigurimit të materialeve të nevojshme. 
 Përmirsimi i kushteve të punës për shërbim  të  vazhdueshem me materiale bazë  për funksionim  zyrash. 

 Rritja e përformancës së shërbimit në punën e stafit. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  



 

 

 

 
Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 

Strukturat përgjegjësë të  KQSH 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative      

A.3 Blerje materiale  të ndyshme  për funksionim zyrash.      

120 

          120  

A.4 Shpërndarje sipas kërkesave dhe monitorimi i tyre.     

 

 

TOTALI        

120 

           120  

e) Periudha e zbatimit te projektit   
    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative      

A.3 Blerje materiale  të ndyshme  për 
funksionim zyrash. 

         120            120  

A.4 Shpërndarje sipas kërkesave dhe 
monitorimi i tyre. 

    

 
 

TOTALI          120             
           120 

 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative      

A.3 Blerje materiale  të ndyshme  për 
funksionim zyrash. 

120  120  

A.4 Shpërndarje sipas kërkesave dhe 
monitorimi i tyre. 

    

 
 

TOTALI 120  120  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 

 
Nr.5 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

Mbështetje dhe ofrimi i shërbimeve bazë për 

funksionimin e administratës së  Këshillit të 

Qarkut Shkodër në funksion të përmbushjes  së 

misionit, qëllimit, objektivave dhe përgjegjësive  

për zbatimin e politikave rajonale në nivel qarku. 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 



 

 

 

 Në programin e saj për planifikin, Menaxhim dhe Administrim , në funksion të administratës vendore , një vend të 

rëndësishëm zë planifikimi i shërbimeve bazë  në funksion të kryerjes së detyrave  të përditshme të administratës së 

KQSH si me poshtë; 

 Këshilli i Qarkut Shkodër ka  një marredhënje mjaft korrekte  lidhur me shpenzimet për energji elektrike  

dhe likuidimin e faturave të energjisë duke  mos patur asnjehere debi  per kete lloj shpenzimi. 

 Gjithashtu Këshilli i Qarkut Shkodër ka  një marredhënje mjaft korrekte  lidhur me shpenzimet për uje  dhe 
likuidimin e faturave të  ujësjellësit. 

 Shërbimet  postare  mbeten një mjet  komunikimi  i domosdoshëm   i KQSH për kryerjen e detyrave 

funksionale administrative, kryesisht  shërbime me institucione qendrore dhe lokale. 

 Sigurimi i  shërbimit të komunikimit zyrtar përmes telefonisë celulare për nivelin e lartë drejtues të 

KQSH,(Kryetari) është domosdoshmëri për kryerjen  e funksioneve  dhe detyrave   administrative. Kjo 

forme komunikimi është  detyrim ligjor që KQSH që KQSH duhet të përmbushë në zbatim  të VKM nr. 

864 datë 23.07.2010 “Për paisjen me  numër elëfoni celular të përsonave juridike , publikë”. 

 Shërbimi i internetit  i  institucionit, është sa i domosdoshem  dhe  mjet  pune për komunikim të brëndshëm 

dhe të jashtem , për kryerje detyrash funksionale, deklarime tatimesh e app, si dhe komunikime  të tjera 

institucionale. 

 Mirëmbajtja e faqes së internetit, shërbimi hosting i faqes së institucionit, si deril ligjor për shpalljen  e te 

dhenave apo aktiviteteve të kryera nga institucioni, mbetet nje shërbim i domosdoshë.  
 Forme tjetër komunikimi është edhe shpallja dhe publikimi i njoftimeve zyrtare në media  duke i 

konsideruar nje  kanal mjaft të rëndesishëm për njoftimin zyrtar për urime festash të ndryshme kombëtare 

dhe fetare, për publikime ngjarjesh aktivitetesh apo dhe njoftime per  vende të lira pune. Ky shërbim rrit 

transparencen ndaj komunitetit. Ky shërbim shoqërohet edhe me printime të ndryshme ftesash , banera apo 

dhe  publikimesh  të ndryshme në varësi të subjektitt për shpallje. 

 Planifikimi, menaxhimi si dhe aministrimi përfshin edhe shërbinme të tjera të nevojshme siç  janë; 

 Larje të automjeteve  në dispozicion të administratës vendore. 

 Larje te perdeve dhe tapetave te  institucionit me qëllim përmbushjen e kushteve  higjeno sanitare 

të institucionit. 

 Tarifë parkimi për automjetet  në shërbim të administratës  të nevojshme për tu shpenzuar  në 

rastet e parkimit të tyre në qytete  të tjera , kur ka udhëtime të administratës  për arsye pune jashtë 
qytetit të Shkodrës. 

 Shpenzime të tjera për buqeta  dhe kurora me  lule të nevojshme për raste  të ndryshme festash, 

ngjarjesh ceremoniale, raste mortore etj. për figura të njohura të artit , kulturës e të tjera figura të 

njohura. 

 Shpenzime  për taksat lokale. 

 Shpenzime per sigurim të aseteve të KQSH nga kompani sigurimi. 

 Rimbushja e fikseve të zjarrit në përmbushje të masave të sigurisë kundër zjarrit, eshtë e 

domosdoshme të kryhet çdo vit. Gjithashtu  duhet të kryhet edhe zëvëndësimi i atyre  të cilave i ka 

mbaruar afati i  garancisë së përdorimit dhe ato që kanë probleme teknike.   

 Shpenzime zbukurimi për festat e fundvitit. 

 Shpenzime bankare e sherbime te tjera  

 

  -Synimi i Projektit 

 Të krijohen kushte normale  pune për  për administratën  në funksion të rritjes së përformancës së saj në ofrimin e 
shërbimeve. 

Sigurimi i shërbimeve bazë(Uje, energji, posta,komunikim etj) për përmbushje të kushteve  fizike normale për   

administratën e KQSH, gjatë kryerjes së funksioneve dhe detyrave te tyre të përditshme. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1. Marrja   e kërkesave  për këto shërbime nga  administrata e KQSH. 

2. Përgatitja e  preventivave dhe dokumentacionit përkatës për të filluar  proçedurat për prokurim   për sëcilin 

shërbim. 

3. Ndjekja dhe monitorimi i ofrimit të shërbimeve; 

3.1 Furnizimi me energji elektrike 

3.2 Furnizimi me ujë 

3.3 Shërbime postare 

3.4 Shërbime  telefonise celulare 

3.5 Shërbim interneti 

3.6 Shërbim hosting, mirembajtje faqe 
3.7 Sherbime printimi dhe publikime 

3.8 Larje tapeta , automjete, etj. 

3.9 Shpenzime gjyqesore 

3.10 Shpenzime te tjera(buqeta, kurora, lule) 



 

 

 

3.11 Shpenzime per tarifa vendore 

3.12  Shpenzime sigurimi 

3.13 Rimbushje  fikëse zjarri 

3.14 Shpenzime zbukurimi per festat e fundvitit 

3.15 Shpenzime te tjera materiale e sherbime 

3.16 Shpenzime bankaree sherbime  te tjera me te trete 

b) Rezultatet e pritshme 

 Furnizimi me energji, uje, komunikim  postar, telefon celular, publikime ne media, si dhe sigurimi i shërbmieve  të 
tjera të domosdoshme duke krijuar kushte optimale për punë  për administratën e KQSH. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 1. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 

 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1,2 Proçedurat e rishikimit të kontratave  

dhe lidhja e kontratave të reja për 

shërbimet e mësipërme. 

    

A.3 Ndjekja dhe monitorimi i ofrimit të 

shërbimeve sipas specifikimeve të 
përcaktuara  

    

 A.3.1 Furnizimi me energji elektrike 500  500  

 A.3.2 Furnizimi me ujë 180  180  

 A.3.3 Shërbime postare 80  80  

 A.3.4 Shërbime  telefonise celulare 80  80  

 A.3.5 Shërbim interneti 100  100  

 A.3.6 Shërbim hosting, mirembajtje faqe 50  50  

 A.3.7 Shërbime printimie publikime 80  80  

 A.3.8 Larje tapeta, makina etj 88  88  

 A.3.9 Shpenzime gjyqesore 0  0  

 A.3.10 Shpenzimete tjera(buqeta,kurora,lule) 60  60  

 A.3.11 Shpenzime për tarifa vendore  20  20  

 A.3.12 Shpenzime sigurimi 60  60  

 A.3.13 Rimbushje fikse  zjarri 85  85  

 A.3.14 Shpenzime zbukurimi per festat e 

fundvitit 

60  60  

 A.3.15 Shpenzime te tjera  mater. E sherb  120  120  

 A.3.16 Shpenzime bankare e sherbime te 

tjera 

123  123  

 

 

TOTALI      1,686         1,686        

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1,2 Proçedurat e  e rishikimit të 

kontratave  dhe lidhja e kontratave të 

reja për shërbimet e mësipërme 

    

A.3 Ndjekja dhe monitorimi i ofrimit të 

shërbimeve sipas specifikimeve të 

përcaktuara 

    

 A.3.1 Furnizimi me energji elektrike 500  500  

 A.3.2 Furnizimi me ujë 200  200  

 A.3.3 Shërbime postare 80  80  



 

 

 

 A.3.4 Shërbime  telefonise celulare 120  120  

 A.3.5 Shërbim interneti 100  100  

 A.3.6 Shërbim hosting, mirembajtje faqe 50  50  

 A.3.7 Shërbime printimi 100  100  

 A.3.8 Larje tapeta, makina etj 70  70  

 A.3.9 Shpenzime gjyqesore 50  50  

 A.3.10 Shpenzimete tjera(buqeta,kurora,lule) 80  80  

 A.3.11 Shpenzime për tarifa vendore  20  20  

 A.3.12 Shpenzime sigurimi 60  60  

 A.3.13 Rimbushje fikse  zjarri 100  100  

 A.3.14 Shpenzime zbukurimi per festat e 

fundvitit 

100  100  

 A.3.15 Shpenzime te tjera  mater. E sherb  120  120  

 A.3.16 Shpenz bankare, Sherbime me te trete 110  110  

 

 
TOTALI     1,760                 1,760      

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1,2 Proçedurat e  e rishikimit të 

kontratave  dhe lidhja e4 kontratave 

të reja për shërbimet e mësipërme 

    

A.3 Ndjekja dhe monitorimi i ofrimit të 

shërbimeve sipas specifikimeve të 

përcaktuara 

    

 A.3.1 Furnizimi me energji elektrike 500  500  

 A.3.2 Furnizimi me ujë 200  200  

 A.3.3 Shërbime postare 80  80  

 A.3.4 Shërbime  telefonise celulare 120  120  

 A.3.5 Shërbim interneti 100  100  

 A.3.6 Shërbim hosting, mirembajtje faqe 50  50  

 A.3.7 Shërbime printimi 100  100  

 A.3.8 Larje tapeta, makina etj 70  70  

 A.3.9 Shpenzime gjyqesore 50  50  

 A.3.10 Shpenzimete tjera(buqeta,kurora,lule) 80  80  

 A.3.11 Shpenzime për tarifa vendore  20  20  

 A.3.12 Shpenzime sigurimi 60  60  

 A.3.13 Rimbushje fikse  zjarri 100  100  

 A.3.14 Shpenzime zbukurimi per festat e 

fundvitit 

100  100  

 A.3.15 Shpenzime te tjera  mater. E sherb  120  120  

 A.3.16 Shpenz bankare, Sherbime me te trete 110  110  

 

 
TOTALI      1,760               1,760  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 

 
Nr.6 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të  

 Transportit për  administratën e  Këshillit të 

Qarkut Shkodër.  

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 



 

 

 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Në programin e saj për planifikin, Menaxhim dhe Administrim , në funksion të administratës vendore , një vend të 

rëndësishëm zë planifikimi i nevojave për  karburant dhe vaj, në funksion të kryerjes së detyrave  për ndërtimin e 

politikave rajonale dhe  harnmonizimin e tyre me politikat shtetërore.Për këtë është i rëndësishëm përdorimi i 

automjeteve  të cilat janë  në inventar të KQSH.  

 II -Synimi i Projektit 

 Sigurimi i furnizimit  sistematik me  karburant i mjeteve të transportit në përdorim  të institucionit te KQSH, për 

kryerjen e detyrave  dhe funksioneve të përditshme sipas nevojave. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1. Vlerësimi i gjendjes teknike të mjeteve të transportit nga grupi i punës dhe ekpert të fushës( të jashtëm) 

2. Analiza dhe verifikimi  i kërkesave dhe nevojave për furnizim me karburant  dhe vaj per automjetet  gjatë 
gjithë vitit. 

3. Analiza dhe verifikimi  i kërkesave dhe nevojave për furnizim me  vaj,  per automjetet  gjatë gjithë vitit 

4. Përgatitja e dokumentacionit përkatës  të nevojshëm për prokurim të karburanit dhe vajit . 

5. Monitorimi i shërbimit sipas specifikimeve të përcaktuara 

 

b) Rezultatet e pritshme 

 Furnizimi me karburant dhe vaj  i mjeteve të transportit në përdorim për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të 

përditshme të administrates së KQSH sipas nevojave. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 
Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 

Strukturat përgjegjëse 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 
 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1,2,3 Proçedura Administrative     

A.4 Prokurimi i sherbimit për blerje 

karburanti sipas specifikimeve 

teknike dhe zbtimi i tij.  

900  900  

A.4 Prokurimi i sherbimit për blerje vaji 

sipas specifikimeve teknike dhe 

zbtimi i tij. 

80  80  

A.5 Monitorimi i shërbimit     

 

 

TOTALI        980            980  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1,2,3 Proçedura Administrative     

A.4 Prokurimi i sherbimit për blrje 

karburanti sipas specifikimeve 

teknike dhe zbtimi i tij.  

960  960  

A.4 Prokurimi i sherbimit për blerje vaji 

sipas specifikimeve teknike dhe 

zbtimi i tij. 

100  100  

A.5 Monitorimi i shërbimit     

 
 

TOTALI 1060  1060  

e) Periudha e zbatimit te projektit   Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 



 

 

 

    Gjatë  vitit 2022 Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1,2,3 Proçedura Administrative     

A.4 Prokurimi i sherbimit për blrje 

karburanti sipas specifikimeve 

teknike dhe zbtimi i tij.  

960  960  

A.4 Prokurimi i sherbimit për blerje vaji 

sipas specifikimeve teknike dhe 

zbtimi i tij. 

100  100  

A.5 Monitorimi i shërbimit     

 

 

TOTALI 1060  1060  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 

Strukturat përgjegjëse 

 

 
Nr.7 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të Mirëmbajtjes 

së mjeteve të transportit për  administratën e  

Këshillit të Qarkut Shkodër.  

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Në programin e saj për planifikin, Menaxhim dhe Administrim , në funksion të administratës vendore , një vend të 

rëndësishëm zë planifikimi i nevojave për  mirëmbajtje të mjeteve të transportit ,  në funksion të kryerjes së 

detyrave  për ndërtimin e politikave rajonale dhe  harnmonizimin e tyre me politikat shtetërore.Për këtë është i 

rëndësishëm mbajtja në gjendje pune  i automjeteve  të cilat janë  në inventar të KQSH.  

 II -Synimi i Projektit 

 Rritjs e përformancës  së administratës së  KQSH. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1. Identifikimi i nevojave për pjesë këmbimi  të mjeteve të transportit nga komisioni i  vlerësimit të nevojave 

dhe nga ekspert i jashtëm i fushës. 

2. Identifikimi i nevojave për mirëmbajtje   të mjeteve të transportit nga komisioni i  vlerësimit të nevojave 

dhe nga ekspert i jashtëm i fushës. 

3. Përgatitja e proçedurave për prokurim. 

4. Zbatimi i proçesit. 

5. Realizimi dhe Monitorimi i shërbimit sipas specifikimeve të përcaktuara 

 

b) Rezultatet e pritshme 

 Efiçenca dhe përmirësimi i shërbimeve në funksion  të administrates së KQSH . 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 
Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 

Strukturat e KQSH 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 

 
Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 



 

 

 

A.1.2 Identifikimi i nevojave     

A.3 Përgatitja e proçedurave për prokurim     

A.4 Zbatimi i proçesit     

 A.4.1 Blerje pjesë kembimi për automjete 80  80  

 A.4.2 Blerje goma  për automjete 50  50  

 A.4.3 Mirembajje dhe riparim automjetesh 300  300  

A.5 Realizimi dhe monitorimi     

 

 

TOTALI 430  430  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Identifikimi i nevojave     

A.3 Përgatitja e proçedurave për prokurim     

A.4 Zbatimi i proçesit     

 

 

A.4.1 Blerje pjesë kembimi për automjete 80  80  

 

 

A.4.2 Blerje goma  për automjete 50  50  

 A.4.3 Mirembajje dhe riparim automjetesh 300  300  

A.5 Realizimi dhe monitorimi     

 

 

TOTALI 430  430  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Identifikimi i nevojave     

A.3 Përgatitja e proçedurave për prokurim     

A.4 Zbatimi i proçesit     

 A.4.1 Blerje pjesë kembimi për automjete 80  80  

 A.4.2 Blerje goma  për automjete 50  50  

 A.4.3 Mirembajje dhe riparim automjetesh 300  300  

A.5 Realizimi dhe monitorimi     



 

 

 

 

 

TOTALI 430  430  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 

 
Nr.8 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

Likuidim te detyrimeve vjetore per taksa të 

mjeteve të transportit te  Këshillit të Qarkut 

Shkodër.  

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Në programin e saj për planifikin, Menaxhim dhe Administrim , në funksion të administratës vendore , një vend të 

rëndësishëm zë planifikimi i detyrimeve vjetore si taksë qarkullimi, kolaudim dhe sigurim të mjeteve të transportit ,   

 II -Synimi i Projektit 

 Rritjs e përformancës  së administratës së  KQSH. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1. Identifikimi i nevojave për pagesa detyrimesh 

2. Përgatitja e dokumentacionit përkatës  të nevojshëm për prokurim  në zbatim të ligjit. 

3. Zbatimi i proçesit. 

3.1 Automjet me tg AA761AC 

3.2 Automjet me tg AA762AC 

3.3 Automjet me tg AA917CN 

4. Realizimi dhe Monitorimi i shërbimit sipas specifikimeve të përcaktuara 

 

b) Rezultatet e pritshme 

 Pagesa në kohë e detyrimeve vjetore  të  tre automjeteve në inventar të KQSH . 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat e KQSH 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1 Identifikimi i nevojave     

A.2 Përgatitja e proçedurave për prokurim     

A.3 Zbatimi i Proçesit     

 A.3.1 Automjet me tg AA761AC     

 A.3.1 Automjet me tg AA762AC     

 A.3.1 Automjet me tg AA917CN     

A.4 Realizimi dhe monitorimi     

 

 

TOTALI 160  160  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 



 

 

 

A.1 Identifikimi i nevojave     

A.2 Përgatitja e proçedurave për prokurim     

A.3 Zbatimi i Proçesit     

 

 

A.3.1 Automjet me tg AA761AC     

 A.3.1 Automjet me tg AA762AC     

 A.3.1 Automjet me tg AA917CN     

A.4 Realizimi dhe monitorimi     

 

 

TOTALI 180  180  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1 Identifikimi i nevojave     

A.2 Përgatitja e proçedurave për prokurim     

A.3 Zbatimi i Proçesit     

 A.3.1 Automjet me tg AA761AC     

 A.3.1 Automjet me tg AA762AC     

 

 

 

 

A.3.1 Automjet me tg AA917CN  

 

 

   

A.4 Realizimi dhe monitorimi     

 

 

TOTALI 180  180  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 

 
Nr.9 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

Udhetime e dieta të brëndshme për administratën  

në funksion të kryerjes së shërbimeve  

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Këshilli i Qarkut Shkoder, ne kuader të bashkëpunimeve dhe përmbushjes së detyrave fynksionale me institucione 

të tjera shtetërore të nivelit qëndror dhe vendor etj... shpesh here e ka të detyrushme delegimin  e administrates 

vendore ne takime, sminare  ne qytete të tjera të Shqipërisë. Për  këtë KQSH, e ka detyrim ligjor rimbursimin e 

ketyre shpenzimeve në masën financiare qe VKM parashikon. 

 II -Synimi i Projektit 

 Sigurimi i një kordinimi sa më t mirë  ndërmjet politikave sektoriale dhe teritoriale brënda vendi.Rimbursimi i 

udhetimeve dhe dietave  për administratën e   KQSH, për lëvizjet për asye pune brënda vendit. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 



 

 

 

 1. Analiza e aktivitetit që zhvillohet si dhe analiza e lidhjes  së vendit të punës  i nëpunësit të ftuar me 

temtikën e aktivitetit. 

2. Monitorimi i pjesëmarrjes në aktivitet i nëpunësve. 

3. Dorëzimi i dokumenteve provues dhe faturave për rimbursim të nëpunësve në Financë. 

 

b) Rezultatet e pritshme 

 Rimbursimi i udhetimeve dhe dietave  për administratën e   KQSH, për lëvizjet për asye pune brënda vendit. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 
Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 

Nëpunësit e KQSH 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative paraprake     

A.3 Shpenzime për udhëtim e dieta të 

brëndshme 

220  220  

 

 

TOTALI 220  220  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative paraprake     

A.3 Shpenzime për udhëtim e dieta të 

brëndshme 

250  250  

 

 

TOTALI 250  250  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative paraprake     

A.3 Shpenzime për udhëtim e dieta të 

brëndshme 

250  250  

 

 

TOTALI 250  250  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 

 
Nr.10 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

Organizimi i pritjeve të përfaqsuesve të 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 



 

 

 

institucioneve  vendase dhe të huaja, dhurata  si 

dhe udhëtime jashte vendi e transferta  

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Këshilli i Qarkut Shkoder, ne kuader të bashkëpunimeve me organizma ndërkombët  si dhe për të arritur objektivat 

e caktuara  meqenese në brendësi të këtyre institucioneve të rëndësishme, kemi marrë dhe përgjegjësi drejtuese, 

jemi anëtar të Komitetit drejtues të Eurorajonit Adratiko Jonian, kemi zëvëndësprësidencën e Task Forcës se 

EUSAIR tek CPMR, kemi zëvendës presidencën e autoriteteve vendore pranë Këshillit të Europës (për delegacionin 
shqiptar), kemi zëvendës presidencën e Shoqatës së Këshillave të Qarqeve Shqiptare, krahas detyrimeve sikur çdo 

anëtar,  duhet një impenjim akoma më i madh për të krijuar sinergji të përbashkëta të cilat realizojnë objektivat tona 

dhe ato te partnerëve tanë. Pra dhe prezenca aktive ne këto organizma edhe pse me mundësi modeste do rrise akoma 

me tej mundësitë tona për një qasje bashkëkohore europiane te zhvillimeve ekonomike. 

Për  këtë KQSH, e ka detyrim ligjor rimbursimin e ketyre shpenzimeve në masën financiare qe VKM parashikon  si 

dhe blerje dhuratash  per rate të veçanta.  

KQSH ka bashkepunim te vazhdushem  dhe  detyrim ligjor, transferimin e fondeve  per shoqaten e te Verberve. 

Orgaanizim  me rastin e festes tradicionale te  Yftarit . 

 

 II -Synimi i Projektit 

 Të sigurohen parakushte për një qasje  të integruar si dhe koordinim më të mirë ndërmjet politikave sektoriale dhe 

teritoriale brenda teritorevetë saj si dhe atyre  rajonale  europiane. 

Te garantohet standarti i shërbimev të pritjes dhe përcjelljes së elegacioneve dhe pranimit të ftesave për 
bashkëpunim me qëllim vendosjen e marrëdhënjeve  dypalëshe me institucione të huaja  në nivel lokal, rajonal dhe 

ndërkombëtar. Rimbursimi i udhetimeve dhe dietave  për lëvizjet për asye pune jashtë  vendit. 

Organizimi i aktiviteteve sociale me synim mbeshtetje nderfetare  

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1. Përgatitja dhe organizimi i programit për vizitat e delegacionit të huaj dhe përfaqsimit të institucionit tonë 

në vizita apo ftesa  për punë jashtë vendit. 

2. Ofrimi i shërbimit 

2.1 Organizimi i pritje përcjelljeve për aktivitete të organizuara nga KQSH 

2.2 Detajimi dhe proçedurat për udhëtime pune jashtë vendi. 

2.3 Organizimi i një darke tradicionale  me rastin e festave fetare(darke yftari) 

2.4 Blerje dhuratash 

3. Pagesa e koatizacionit të aderimit në organizma ndërkombëtare. 

4. Pagesa e koatizacionit të aderimit në shoqatën e qarqeve. 

5. Transfete  për shoqatën e të Verbërve. 
6. Monitorimi i proçesit. 

 

b) Rezultatet e pritshme 

 Realizimi i standarteve më të mira  të kërkuara për pritjen e delegacioneve të huaja që vizitojnë Këshillin e Qarkut 

Shkodër dhe anasjelltas. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Drejtoria e Zhvillimit &Bashkëpunimit  me Jashtë 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1 Proçedurat administrative .     

A.2 Ofrimi i shërbimit     

 A.2.1 Shpenzime pritje përcjellje 50  50  

 A.2.2 Udhëtime pune jashtë vendit 400  400  

 A.2.3 Shpenzime pritje e përcjellje (Darka 

yftarit) 

150  150  



 

 

 

 A.2.4 Blerje dhuratash  30  30  

A.3 Shpenzime koatizacioni  organizma 

ndërkonmbëtarë 

300   300 

A.4 Shpenzime koatizacioni  shoqata e 

qarqeve 

500   500 

A.5 Transferte per Shoqaten  e te 

verberve 

200   200 

A.6 Monitorimi i proçesit     

 

 

TOTALI 1,630  630 1000 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Drejtoria Zhvill e Bashk.  me Jashtë 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1 Proçedurat administrative .     

A.2 Ofrimi i shërbimit     

 A.2.1 Shpenzime pritje përcjellje 100  100  

 A.2.2 Udhëtime pune jashtë vendit 490  490  

 A.2.3 Shpenzime pritje e përcjellje (Darka 

yftarit) 

150  150  

 A.2.4 Blerje dhuratash  60  60  

A.3 Shpenzime koatizacioni  organizma 

ndërkombëtarë 

300   300 

A.4 Shpenzime koatizacioni  shoqata e 

qarqeve 

600   600 

A.5 Transferte per Shoqaten  e te 

verberve 

300   300 

A.6 Monitorimi i proçesit     

 

 

TOTALI 2,000  800 1,200 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Drejtoria Zhvill e Bashk.  me Jashtë 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1 Proçedurat administrative .     

A.2 Ofrimi i shërbimit     

 A.2.1 Shpenzime pritje përcjellje       100             100  

 A.2.2 Udhëtime pune jashtë vendit 490  490  



 

 

 

 A.2.3 Shpenzime pritje e përcjellje (Darka 

yftarit) 

150  150  

 A.2.4 Blerje dhuratash  60  60  

A.3 Shpenzime koatizacioni  organizma 

ndërkonmbëtarë 

300   300 

A.4 Shpenzime koatizacioni  shoqata e 

qarqeve 

600   600 

A.5 Transferte per Shoqaten  e te 

verberve 

300   300 

A.6 Monitorimi i proçesit     

 

 

TOTALI 2,000  800 1,200 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Drejtoria Zhvill e Bashk.  me Jashtë 

 

 

 
Nr.11 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

Mbështetje për funksionimin e organeve të 

zgjedhura  vendore, Kryesia e  Këshillit të Qarkut 

Shkodër.  

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Shpërblimi i anëtarëve të  Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër është detyrim ligjor që do të kryht  me honorare 

në përputje me aktet ligjore në fuqi.Shpërbilimi i anëtarevë të kryesisë do të bëht në përputhje me Ligjin 139//2015, 
VKM-në Nr.165 Datë 02.03.2016 ”Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e 

kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativ të 

njësive të vëtëqeverisjes vendore”, i ndryshuar, Ligjin nrn 10405, datë 24.3.2011”Për kompetencat për caktimin e 

pagave dhe të shpërblimeve të cilët rregullojnë efektet e masës së shpërblimit për anëtarët e kryesisë së KQSH. 

 II -Synimi i Projektit 

 Garantimi i masës së shpërblimit të miratuar me vendim të KQSH për anëtarët e kryesisë. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 
Shpërblimi çdo muaj me honorare të anëtarëve të kryesisë së KQSH.  

b) Rezultatet e pritshme 

  Shpërblimi në mënyrë korrekte dhe në kohë i anëtarëve të kryesisë së KQSH. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Drejtoria e Buxhetit & Financës 

 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1 Shpërblimi i anëtarëve të Kryesisë së 
KQSH 10% e pagës së Kryetarit. Për 

5(pesë) vetë. 

900  900  

 

 

TOTALI 900  900  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

 Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 



 

 

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1 Shpërblimi i anëtarëve të Kryesisë së 

KQSH 10% e pagës së Kryetarit. Për 

5(pesë) vetë. 

900  900  

 

 

TOTALI 900  900  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

 Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1 Shpërblimi i anëtarëve të Kryesisë së 
KQSH 10% e pagës së Kryetarit. Për 

5(pesë) vetë. 

900  900  

 

 

TOTALI 900  900  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

 

 

 

 
Nr.12 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

Mirëmbajtje të paisjeve të zyrave të  administratës 

së Këshillit të Qarkut Shkodër.  

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Në programin e saj për planifikin, Menaxhim dhe Administrim , në funksion të administratës vendore , një vend të 

rëndësishëm zë planifikimi i nevojave për  mirëmbajtje të paisjeve  të zyrave  të cilat lidhen me funksionimin 

normal të vazhdimësisë së punës së përditshme si kondicionerë, grila , tavolina etj paisje zyrash të cilat do 

vlerësohen të mundshme për tu riparuar dhe përdorur nga administrata.  

 II -Synimi i Projektit 

 Sigurimi i kushteve sa më përshtatshme në ambjentet e   KQSH për kryerjen e detyrave funksionale. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1. Identifikimi  dhe vlerësimi i  gjendjes  së paisjeve  që kërkohen  të riparohen dhe përcaktimi i atyrë 

që do të nxirren nga përdorimi. 

2. Vlerësimi teknik për riparim i paisjeve të klasifikuara si  të mundshme për riparim dhe mirëmbajtje. 

3. Përgatitja e  preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse të nevojshme për prokurim. 
4. Realizimi i proçesit. 

5. Monitorimi dhe  zbatimi i i proçedures.. 

 

b) Rezultatet e pritshme 

 
Paisje zyre në gjendje funksionale të vlefshme për tu përdorë për kryerjen e detyrave të përditshme. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjësë të  KQSH 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 



 

 

 

Shpenzimet analitike Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2.3 Proçedurat administrative      

A.4.5 Monitorimi dhe zbatimi i proçedurës 

sipas specifikimeve teknike.   

    

 A.4.5.1 Prokurimi i shërbimit për riparim dhe 

mirëmbajtje të paisjeve të zyrave 

sipas specifikimeve teknike. 

80  80  

 

 

A.4.5.2 

 

Kryerja e shpenzimit     

 

 

TOTALI 80  80  

e) Periudha e zbatimit te projektit   
    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2.3 Proçedurat administrative      

A.4.5 Monitorimi dhe zbatimi i proçedurës 

sipas specifikimeve teknike.   

    

 A.4.5.1 Prokurimi i shërbimit për riparim dhe 

mirëmbajtje të paisjeve të zyrave 
sipas specifikimeve teknike. 

100  100  

 A.4.5.2 

 

Kryerja e shpenzimit     

 

 

TOTALI 100  100  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 
 

Transferta  
 

A.1.2.3 Proçedurat administrative      

A.4.5 Monitorimi dhe zbatimi i proçedurës 

sipas specifikimeve teknike.   

    

 A.4.5.1 Prokurimi i shërbimit për riparim dhe 

mirëmbajtje të paisjeve të zyrave 

sipas specifikimeve teknike. 

100  100  

 A.4.5.2 

 

Kryerja e shpenzimit     

 

 

TOTALI 100  100  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 

 

 
Nr.13 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 



 

 

 

Mirëmbajtje  dhe riparime të paisjeve të zyrave si 

kompjutera , printera e fotokopje të  administratës 

së Këshillit të Qarkut Shkodër. 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Në programin e saj për planifikin, Menaxhim dhe Administrim , në funksion të administratës vendore , një vend të 

rëndësishëm zë planifikimi i nevojave për  mirëmbajtje të paisjeve  të zyrave  të cilat lidhen me funksionimin 

normal të vazhdimësisë së punës së përditshme si kompjutera, printera e fotokopje  e paisje të tjera TIK, të cilat do 
vlerësohen të mundshme për tu riparuar dhe përdorur nga administrata. 

 II -Synimi i Projektit 

 Sigurimi i kushteve sa më përshtatshme në ambjentet e   KQSH për kryerjen e detyrave funksionale. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1. Identifikimi  dhe vlerësimi i  gjendjes  së paisjeve  që kërkohen  të riparohen dhe përcaktimi i atyrë që 

do të nxirren nga përdorimi. 

2. Vlerësimi teknik për riparim i paisjeve të klasifikuara si  të mundshme për riparim dhe mirëmbajtje. 

3. Përgatitja e  preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse të nevojshme për prokurim. 

4. Realizimi i proçesit. 

5. Monitorimi dhe  zbatimi i i proçedures.. 

 

b) Rezultatet e pritshme 

 
Paisje zyre në gjendje funksionale të vlefshme për tu përdorë për kryerjen e detyrave të përditshme. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 
Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 

Strukturat përgjegjësë të  KQSH 

 
Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2.3 Proçedurat administrative      

A.4.5 Monitorimi dhe zbatimi i proçedurës 

sipas specifikimeve teknike.   

    

 A.4.5.1 Prokurimi i shërbimit për riparim dhe 

mirëmbajtje të paisjeve TIK  të 

zyrave sipas specifikimeve teknike. 

100  100  

 A.4.5.2 

 

Kryerja e shpenzimit     

 

 

TOTALI 100  100  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2.3 Proçedurat administrative      

A.4.5 Monitorimi dhe zbatimi i proçedurës 

sipas specifikimeve teknike.   

    

 A.4.5.1 Prokurimi i shërbimit për riparim dhe 

mirëmbajtje të paisjeve TIK të zyrave 

sipas specifikimeve teknike. 

100  100  

 A.4.5.2 

 

Kryerja e shpenzimit     



 

 

 

 

 

TOTALI 100  100  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2.3 Proçedurat administrative      

A.4.5 Monitorimi dhe zbatimi i proçedurës 

sipas specifikimeve teknike.   

    

 A.4.5.1 Prokurimi i shërbimit për riparim dhe 

mirëmbajtje të paisjeve TIK, të 

zyrave sipas specifikimeve teknike. 

100  100  

 A.4.5.2 

 

Kryerja e shpenzimit     

 

 

TOTALI 100  100  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse  

 

 
Nr.14 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

Sherbim i kryer nga të tretë  per mirembajte te 

paisjeve informatike  e sistemit TIK për  

administratën e KQSH. 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Në programin e saj për planifikin, Menaxhim dhe Administrim , në funksion të administratës vendore , një vend të 

rëndësishëm zë planifikimi i nevojave për  mirëmbajtje të paisjeve  dhe rrjetit TIK  i cili  lidhet me funksionimin 

normal të vazhdimësisë së punës së përditshme  

 II -Synimi i Projektit 

 Sigurimi i kushteve sa më përshtatshme në ambjentet e   KQSH për kryerjen e detyrave funksionale. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1. Gadishmëria dhe  vlerësimi i  gjendjes  së paisjeve   dhe rrjetit   te informacionit TIK 

2. Vlerësimi teknik për riparim i paisjeve të klasifikuara si  të mundshme për riparim dhe mirëmbajtje. 

3. Përgatitja e  preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse të nevojshme për prokurim. 

4. Realizimi i proçesit. 

5. Monitorimi dhe  zbatimi i i proçedures. 

b) Rezultatet e pritshme 

 
Paisje zyre  dhe rrjeti i informacionit TIK në gjendje funksionale të vlefshme për kryerjen e detyrave të përditshme. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative     



 

 

 

A.3 Prokurimi i shërbimit për mirëmbajtje 

të paisjeve e rrjetit TIK, sipas 

specifikimeve teknike. 

470  470  

A.4 Kryerja e shpenzimit     

A.5 Monitorimi i proçesit     

 

 

TOTALI 470  470  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative     

A.3 Prokurimi i shërbimit për mirëmbajtje 

të paisjeve e rrjetit TIK, sipas 

specifikimeve teknike. 

470  470  

A.4 Kryerja e shpenzimit     

A.5 Monitorimi i proçesit     

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative     

A.3 Prokurimi i shërbimit për mirëmbajtje 

të paisjeve e rrjetit TIK, sipas 

specifikimeve teknike. 

470  470  

A.4 Kryerja e shpenzimit     

A.5 Monitorimi i proçesit     

 
 

TOTALI 470  470  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 

 

 
Nr.15 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes se institucionit 

të Këshillit të Qarkut Shkodër.  

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Këshilli i Qarkut Shkodër, në programin e saj për Planifikin, Menaxhim dhe Administrim , në funksion të 

administratës vendore , planifikon  nevojavat për shërbimin e sigurimit dhe ruajtjes  nga te tretët, roje private të 

sigurisë publike,  me qëllim funksionimin normal të  punës së përditshme. Siguria e institucionit është sa detyrim  



 

 

 

ligjor aq edhe  domosdoshmëri .Prandaj çdo ne vit bëjmë planifikimin e këtij shërbimi.Per kete vit do te zbatohet 

VKM nr. 177,date4.4.2019 dhe udhezimi i perbashket  i Ministrise se Brëndshme  dhe Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë nr. 407/1, datë 14.6.2019. 

 II -Synimi i Projektit 

 Ruajtja e Siguria e institucionit të Këshillit të Qarkut Shkodër. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1.Vlerësimi i  situatës dhe përcaktimi i kritereve ligjore për kryerjen e këtij shërbimi. 

2.  Përgatitja e  dokumentacioneve përkatëse të nevojshme të këtij shërbimi. 

3. Realizimi i proçesit. 

4. Monitorimi dhe  zbatimi i i proçedures.. 

b) Rezultatet e pritshme 

 Ruajtja dhe siguria fizike e institucionit të Këshillit të Qarkut Shkodër. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative .     

A.3 Ofrimi i shërbimit 2,040  2,040  

A.4 Monitorimi i proçesit     

 
 

TOTALI 2,040  2,040  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative .     

A.3 Ofrimi i shërbimit 1,600  1,600  

A.4 Monitorimi i proçesit     

 
 

     

 
 

TOTALI 1,600  1,600  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                              në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1.2 Proçedurat administrative .     



 

 

 

A.3 Ofrimi i shërbimit 1,600  1,600  

A.4 Monitorimi i proçesit     

 

 

TOTALI 1,600  1,600  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 

 

 
Nr.16 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

 

MIRËMBAJTJE E GODINES SE KESHILLIT TE 

QARKUT SHKODER 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

I Përshkrim i shkurtër i Situatës  së projektit: 

Duke qene se Godina e Keshillit te Qarkut Shkodër është ndërtim i shekullit të 19 edhe pse është ndërhyre here pas here 

ndjehet e nevojshme dhe e domosdoshme ndërhyrja për mirëmbajtjen e saj. Po ashtu pjesa e jashme e objektit eshte 

mbrojtur me ligj nga Insituti Kombetar i Monumenteve të Kulturës ndaj dhe ndërhyrja në fasadën e jashtme është e 

pamundur pa lejen e organeve përkatëse. Ne keto kushte mund të orientohemi vetem ne mirëmbajtjen e rrjeteve 

hidraulike, elektrike, sanitare, lyerje dhe hidro izoluese përveç anës estetike kur është e mundshme, apo rregullimeve e 

sistemimeve të brendshme që nuk cënojnë pjesën e mbrojtur të ndertesës.  

  

II -Synimi i Projektit 

 Nderhyrja në Godinën e Këshillit të Qarkut për të ruajtur nga dëmtimi dhe mirëmbajtur objektin ne gjendje te mire fizike 

dhe funksionale. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 

 -sitemimi i oborrit te brendshem 
- lyerje e  përgjithshme e godines 

- riparime catie 

Riparime te pjeshme  here pas here 

Shpenzime per mirembajtje   hidraulike  

Shpenzime per mirembajtje   elektrike 

   

a) Rezultatet e pritshme 

  Krijimi i kushteve nëpërmjet sigurimit të ambjenteve  normale te punes 

 Përmirsimi i kushteve të punës për shërbim  të  vazhdueshem për funksionim  zyrash. 

 Rritja e përformancës së shërbimit në punën e stafit. 

b) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Këshilli i Qarkut Shkodër  

Specialiste te jashtem 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 
 

Transferta  
 

A1 Shpenzime mirembajtje objekti 250  250  

A2 Shpenzime mirembajtje hidraulike  60  60  

A3 Shpenzime mirembajtje elektrike 60  60  

      

      

 

 

TOTALI 370  370  

c) Periudha e zbatimit te projektit   Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 



 

 

 

    Gjatë  vitit 2021 
Drejtoria e Zhvillimit e Bashkepunimit me Jashtë, 

(sektori i urbanistikes) 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Shpenzime mirembajtje objekti 400  400  

A2 Shpenzime mirembajtje hidraulike  80  80  

A3 Shpenzime mirembajtje elektrike 80  80  

      

      

 

 

TOTALI 560  560  

c) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit e Bashkepunimit me Jashtë, 

(sektori i urbanistikes) 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Shpenzime mirembajtje objekti 400  400  

A2 Shpenzime mirembajtje hidraulike  80  80  

A3 Shpenzime mirembajtje elektrike 80  80  

      

      

 

 

TOTALI 560  560  

c) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit e Bashkepunimit me Jashtë, 

(sektori i urbanistikes) 

 

 
 

Nr.17 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

 

 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

Vizite studimore ne Komunen e Ulqinit 

 

 
 

 

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 “Vizite studimore ne Komunen e Ulqinit” 

Takim mes Qarkut te Shkodres dhe Komunes se Ulqinit, i cili do zhvillohet ne Ulqin gjate vitit 2021, vizita do kete si 

qellim shkembimin e eksperiencave mes dy institucioneve dhe lidhjen e urave te bashkpunimit ne fushen e kultures e 

turizmit. Si dy vende fqinje me shume te perbashketa ne kemi me shume gjera qe na lidhin se gjera qe na ndajne, si nga 

ana kulturore dhe gjeopolitike, por jo vetem, burimet natyrore si Liqeni i Shkodres, Lumi Buna, Deti Adriatik jane 

burime qe i kane te perbashket te dy qytetet dhe qe shihen si potencial shum i madh per te bashkpunuar duke sjelle 

zhvillim,  promovim turizmi dhe kulture reciprokisht ne te dy vendet fqinje.  

II -Synimi i Projektit 

Projekti synon rritjen e kapaciteve te stafit te keshillit te qarkut duke shkembyer eksperiencat dhe marre shembujt me te 



 

 

 

mire nga fqinjet tane ne fushen e investimeve dhe thithjen e fondeve te huaja nga projekte te ndryshme.  

Gjithashtu lidhjen e urave te bashkpunimit ne shkrimin e projekteve te perbashketa per zhvillimin dhe promovimin e 

kultures turizimit dhe te gjithe potencialit naturor qe na bashkon.  

E fundit por jo me pak e rendesishmja, pare kjo dhe ne prizmin e programeve IPA cross-border Shqiperi-Mal i Zi, kjo 

eksperience shihet si nje shkembim shume i nevojshem per te dy vendet, per te forcuar bashkpunimin reciprok. 

  

III -Aktivitetet kryesore të projektit(Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 

 -Vizite studimore ne komunen e Ulqinit. 

-Njohja dhe prezantimi me punen e Komunes dhe shkembimin e eksperiencave me te mira ne kuadrin e pushtetit lokal. 
-Tryeze e rrumbullaket “ëorkshop” ne nxjerrjen dhe evidentimin e problematikave te perbashketa mbi te cilat mund te 

ngrisim dhe projekt propozime konkrete per bashkpunim ne te ardhmen e afert. 

b) Rezultatet e pritshme 

 Bashkpunim institucional ne kuadrin e projekteve te perbshketa. 

Fuqizimi me ide te reja nga Shkembimi i eksperiencave dhe praktikave  me te mira ne fushen e qeverisjes lokale 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 
Administrata e keshillit te Qarkut Shkoder 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Investim 

 

A1 Dieta(12 persx5000 leke)          60    60 

A2 Akomodim 50   50 

A3 Shpenzime transporti 40   40 

      

      

 

 

TOTALI        150   150 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

 Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

1. Drejtoria e Zhvillimit e Bashkepunimit me 

Jashtë,Sekr. KQSh 

 

 

 
 

Nr.18 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

 

 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

PANAIR NDËRKUFITAR PER EKSPOZIMIN E PRODUKTEVE BUJÇESORE TË ZONES 

PERRETH LIQENIT TE SHKODRES 
 

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Zhvillimet e fundit në Eurorajonin Adriatik-Jon pas miratimit të Strategjisë EUSAIR kanë 

intensifikuar mardhënjet midis vendeve partnere dhe kanë nxitur interesin e organizmave dhe enteve 

të ndryshme që veprojnë në këto vende. Aktivitete dhe projekte të ardhshme mes vendeve të këtij 

rajoni për zhvillimin e koordinuar të agroturizmit shihen si mjet për zhvillimin socio-ekonomik të 

rajoneve Adriatiko Joniane, në kohezion me objektivat e Strategjisë së Bashkimit Evropian për 

Rajonin Adriatiko Jonian (EUSAIR) si dhe të ndajë përvoja pozitive dhe sfida në drejtim të 

qeverisjes vendore. Ndër prioritetet e rëndësishme të përcaktuara në dokumentet strategjike të 

Këshillit të Qarkut Shkodër për zhvillimin e qëndrueshëm janë turizmi dhe agrobiznesi. Ato mbeten 

dy prej sektorëve kryesorë të qarkut Shkodër, zhvillimi i të cilëve pashmangshmërisht lidhet me 

perspektivën e përgjithshme zhvillimore të qarkut.  Bujqësia mbetet sektori kryesor që gjeneron të 



 

 

 

ardhura në zonat rurale, me një potencial për të nxitur gjithashtu edhe industrinë e përpunimit të 

ushqimeve, por jo vetëm.  

II -Synimi i Projektit 
 

 Të bëjë të njohur dhe te promovoje zonën nderkufitare si dhe ate të Eurorajonit me prodhimet 
agroperpunuese,  të zonës  rreth Liqenit të Shkodrës, në të dy anët e kufirit. 
 

III -Aktivitetet kryesore të projektit (veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 

 - Modelim program artistik me valle popullore (moderatore, kenge, valle dhe foni) 

- Cadra, furnizim dhe montim 

- Set tavolina, mbuluese dhe karrige 

- Transport per pjesemarresit dhe materialet per ekspozim 

- Materiale Promovuese ( rrol up, postera, bannes, ftesa strica me ngjitese, aktivitet per 

femijet, strukture mbatjese banneri dhe video promocionale) 

- Kokteil 
b) Rezultatet e pritshme 

 Identifikimi i produkteve më të mira të traditës, certifikimi i cilësisë, marketingut, logjistika, 

organizimi i ndërmarrjeve bujqësorë mund të jenë përbërësit e tematikave të projekteve që mund të 

hartohen  në kuadrin e këtij bashkëpunimi. 

Sektori i Bujqësisë dhe panairi i prodhimeve agro-përpunuese ndikon gjetjen e tregjeve të reja, 

mundesite e investimeve të përbashketa me partneriteteve dhe teknollogjive te reja, në funksion te 

rritjes se prodhimit,  krijimin e vendeve të punës që përbën në vetvehte një sfidë të rëndësishme të 

shoqërisë sonë.  

Mundësimin e bashkëpunimit ndërmjet kompanive Shqiptare dhe Malazeze e me gjerë që operojnë 

në sektorin e fruta dhe perimeve në mënyrë që të gjenerojnë mirëqenie në territoret tona.  
c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Këshilli i Qarkut Shkodër  
Bashkia Podgoricë 

Bashkia Ulqin  

Bashkia Tuz 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  
Bashkia Podgoricë  

Bashkia Ulqin  

Bashkia Tuz 
 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 
Modelim program artistik me valle 

popullore (moderatore, kenge, 

valle dhe foni). 

 

 

 

25 

  

 

 

25 

 

A2 
Cadra, furnizim dhe montim. 

 
180 

  
180 

 

A3 
Set tavolina, mbuluese dhe 

karrige. 

 

30 

  

30 

 

A4 
Transport per pjesemarresit dhe 

materialet per ekspozim. 

 

 
20 

  

 
20 

 

A5 
Materiale Promovuese      ( rrol 

up, postera, bannes, ftesa strica me 

ngjitese, aktivitet per femijet dhe 

strukture banneri 

 

 

 
 

20 

  

 

 
 

20 

 



 

 

 

A6 
Kokteil per 100 persona  

25  25  

 

 
TOTALI  300  300  

e) Periudha e zbatimit të projektit.  
Gjatë  vitit 2021 (Pranverë ose Vjeshte koha e vjeljes së 

prodhimeve bujqesore) 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit me 

Jashtë 

 

 

 
Nr.19 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

 

Organizimi i takimit me njësitë e qeverisjev vendore 

për strategjinë rajonale të Turizmit 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

I Përshkrim i shkurtër i Situatës  së projektit: 

 Këshilli i Qarkut Shkodër ka të aprovuar  një dokument të plotë për stretegjinë e zhvillimit të turizmit në territorin 

qarkun e Shkodrës, ku tashmë bëjnë pjesë 5 njësi të qeverisjes vendore. Duke qenë se ajo tashme po zbatohet nga keto 
njës të  qeverisjes vendore dhe institucionet e tjera publike dhe private, është e nevojshme monitorimi, abdikimi si dhe 

përcaktimi i vijueshmërisë së saj. 

II -Synimi i Projektit 

 Njohja me projektet e zbatuara në kuadër të  strategjisë se Turizmit nga njësitë e qeverisjes vendore dhe koordinimi per 

përcaktimin e  prioriteteve për vazhdimesine e zbatimit te saj. 

III - Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 
- Bashkëpunimi me zyrat e turizmit në NJQV dhe ato qëndrore apo private mbi gjendjen aktuale të ndëryrjeve në turizëm 

dhe nevojat për prespektivën në zhvillim. 

-Paraqitja e një vizioni kombëtar dhe rajonal, mbi zhvillimin prespektiv të turizmit në qarkun e Shkodrës. 

-Hartimi dhe analizimi i nevojave për abditimin dhe përcaktimin e ndërhyrjeve emergjente dhe atyre afat/mesëm në 

sektorin e turizmit. 

 Përcaktimi i fushave te bashkëpunimit për vitet e ardhshme 

b) Rezultatet e pritshme 

 Krijimi i një panorame reale për mundësitë e bashkëpunimit me njësitë e qeverisjes lokale si dhe ato qendrore duke 
percaktuar prioritetet e nderhyrjeve në sektorin e zhvillimit të turizmit në qarkun e Shkodrës duke i kombinuar me 

gjetjen e financimeve edhe me pjesëmarrje në progamet e BE duke aplikuar me partnere të fuqishëm që kanë 

eksperiancat e nevojshme në realizim të praktikave pozitive. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 
Drejtoria e Marredhënjeve me Jashtë 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

Bashkia Shkodër 
Bashkia Malësi e Madhe 

Bashkia Pukë 

Bashkia Vau i Dejës 

Bashkia Fush Arrëz  

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                             në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Shpenzime Aktiviteti  150  150  

      

      

 TOTALI 150  150  



 

 

 

 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 në bashkëpunim me partneret 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit me Jashtë 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Shpenzime Aktiviteti 200  200  

 

 

TOTALI 200  200  

c) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit e Bashkepunimit me Jashtë, 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Shpenzime Aktiviteti 200  200  

 

 

TOTALI 200  200  

c) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit e Bashkepunimit me Jashtë 

 

 

 
Nr.20 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

 

 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a) PËRFSHIRJA NË JETËN SOCIAL-KULTURORE TË MOSHËS SË TRETË. 

I Përshkrim i shkurtër i Situatës  së projektit:  

Ky projekt synon që të përfshije në jetën social kulturore subjektet e residencave publike të kesaj kategorie. Duke qenë 

se në  Qarkun e Shkodrës ka një jetë social kulturore të pasur me aktivitete të larmishme në fushën e kulturës dhe sportit 

por gjithashtu duke u nisur edhe nga problematika e moshës së tretë që jetojnë në rezidencat publike, të cilët nuk janë të 
perfshirë, kemi idene që të hartojmë një projekt për perfshirjen e kësaj kategorie në jetën social-kulturore te qarkut.  

Ka disa rezidenca publike ku jane të akomoduar nje numer i madh personish të moshës së tretë. Ideja kryesore është që 

të arrihet një marrëveshjeve mes Keshillit të Qarkut Shkodër dhe Bashkive, që personat e kësaj kategorie të ndjekin jetën 

kulturore dhe sportive, duke paguar vetëm tarifë të reduktuar pjesëmarrjeje (gjysme bilete) duke ftuar që pjesën e mbetur 

të biletes të jetë e e subvencionuar nga Këshilli i Qarkut Shkodër dhe nga Bashkitë ku do të zhvillohen aktivitetet. 

Gjithashtu eshte e nevojshme fuqizimi dhe mbulimi me internet i gjithe hapesires se godinave te shtepise se moshuarve, 

pasi ndikon konkretisht ne rritjen e informacionit dhe aktiviteteve te ndryshme nepermjet medias audiovizive, si dhe 

komunikimit me te afërmit e tyre kudo qe ato ndodhen. 

  

II Synimi i Projektit: Përfshirja në jetën social kulturore të personave të moshës së tretë që jetojnë në qendrat 

rezidenciale në territorin e Qarkut Shkodër. 

  

III Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate):  

A.1Të përzgjidhen në total  10 aktivitete kulturore dhe sportive që kjo kategori të marrë pjesë. 5 aktivitete të jenë me 

përmbajtje kulturore dhe 5 aktivitete me përmbajtje sportive. 
A.2 Dita Botërore e të Moshuarve 1 Tetor, Organizimi i një takimi me të gjithë moshat e treta per te përcaktuar nje rruge 

mbështetese në përputhje me të drejtat e tyre si dhe me nevojat, mundësitë dhe preferencat që ato kanë. 

-A.3 Fuqizimi dhe mbulimi me internet i gjithe hapesires se godinave te shtepise se moshuarve,  

-A.4 Vizite tek muzete kombetare  me qëllim shkëmbimin e ideve të përbashkëta të bashkejeteses. 

  



 

 

 

b) Rezultatet e pritshme 

 Me zbatimin e ketij projekti kërkojmë të arrijmë përfshirje sociale të kësaj kategorie në shoqëri. Që ato të jenë të 

barabartë me pjesën tjetër të shoqërisë. Mos të ndjehen të diferencuar apo të pa angazhuar.  

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 
Këshilli i Qarkut Shkodër dhe Bashkitë  

 

Këshilli i Qarkut Shkodër dhe Bashkitë 
Drejtoria e Shtëpisë së Moshuarve Shkodër 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                              në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Investim 

 

A1 Aktivitete Kulturore, Artistike dhe 

sportive  

Aktivitet x  Persona x 250 Bileta  

Gjithsesjt 10 aktivitete ne vit 

30  30  

A2 Aktivitet 1 Tetor 2020, dita botërore e të 

moshuarve. 

50  50  

A3 Fuqizimi i rrjetit të internetit për 

hapesirën e godinës së shtepisë së 

moshuarve per komunikim dhe kanale 

sportive. 

40  40  

A4 Transport  per vizita ne muze komb. 30  30  

 

 
TOTALI 150  150  

e) Periudha e zbatimit të projektit   
    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit me Jashtë 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                             në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Shpenzime Aktiviteti  200  200  

      

      

 

 

TOTALI 200  200  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 në bashkëpunim me partneret 

 Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

1. Drejtoria e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit me 

Jashtë 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                             në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 
 

Transferta  
 

A1 Shpenzime Aktiviteti  200  200  

      

      

 

 

TOTALI 200  200  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

 në bashkëpunim me partneret 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit me Jashtë 

 

 
Nr.21 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 



 

 

 

 

Pagesa me Honorare 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Këshillit të Qarkut Shkodër në raste të ndryshme i lind nevoja për pjesëmarrje të  personave të 

jashtëm për kryerjen e disa shërbimeve dhe detyrave specifike në zbatim të akteve  ligjore në fuqi siç 

janë  komisionet per pranimin në shërbimin civil apo të ngjashme si këto 

Për këto shërbime do bëhen pagesa me honorare në bazë të nenit p/1.1, germa ligji 139/2015 për 

shërbime nga të tretët dhe sipas akteve ligjore në fuqi. 

II -Synimi i Projektit 

 Pjesëmarrjë në komisione për kryerje të shërbimeve në zbatim të akteve ligjore në fuqi.  

( -Aktivitetet kryesore të projektit(Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 

 - Identifikimi i nevojave për ekspert të fushës specifike ( i jashtëm); 

- Analiza  dhe verifikimi i kërkesave dhe nevojave; 

- Përgatitja e dokumentacionit përkatës të nevojëshëm; 

- Zbatimi i procesit të identifikimit  

- Realizimi dhe monitorimi; 
b) Rezultatet e pritshme 

 Finalizimi me sukses i procedurave dhe përmbushja me efektivitet i aktiviteteve te planifikuara. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit 

Strukturat pergjegjese 

 
Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Identifikimi i nevojave     

A2 Përgatitja e procedurave     

A3 Zbatimi i procesit     

A4 Pagesa Honorare sipas nenit 

9/1.1, germa d, ligji 139/2015 

për shërbime nga të tretët dhe 

sipas akteve ligjore në fuqi 

64  64  

A5 Realizimi dhe monitorimi     

 

 
TOTALI 64  64  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit;  

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat pergjegjese 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Pagesa me honorare 100  100  

      

 

 

TOTALI 100  100  



 

 

 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

 Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat pergjegjese 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Pagesa me honorare 100  100  

      

 

 

TOTALI 100  100  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat pergjegjese 

 

 
Nr.22 Projekti:  

“Shkodra Jazz  Festival” 2021  

Edicioni i XI 

 

Funksioni:   

Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve  kulturore dhe artistike të 

qarkut të Shkodrës në funksion të trashëgimise sonë 

kulturore, ku muzika është  dëshmi e ruajtjes së kësaj vlere 

të madhe trashëgimore por edhe krenarie kombëtare në 

pikëpamjen integruese të vendit tonë. 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

I.         Situata ( Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

 
Shoqata kulturore "Rrok Jakaj" e themeluar në vitin 2005, pak muaj pas ndarjes nga jeta të violinistit të shkëlqyer shkodran Rrok 

Jakaj, eshte prej atyre grupimeve kulturore që të impresionon me koherencen që mbart në vetvete.   

E krijuar si iniciativë e vëllezërve dhe bashkëpunëtorëve e tij më të ngushtë, ka si qëllim të gjallërojë ndjenjën e lirisë kulturore të 

një vendi me tradita muzikore dhe artistike, siç është Shkodra, duke krijuar një bashkëveprim kulturor mes vendeve të ndryshme, 

duke përfshirë te gjitha shtetet që tashmë janë prezente në “Shkodra Jazz Festival”, pra duke ndërkombetarizuar muzikën tonë 

qytetare. 

 

“Shkodra Jazz Festival”, në cdo edicion të tij ka patur interes shumë të madh tek publiku, duke lënë një jehonë në mediat 
kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Artistet e përzgjedhur kanë qenë gjithmone solistë dhe grupet më të mira të muzikës Jazz, të ardhur nga skenat me prestigjoze 

ndërkombetare. 

II.        Synimi i projektit (me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problem     

            kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

 
Shoqata “Rrok Jakaj” ka si frymëzim të sajin jo vetëm interpretimin në skenë të grupeve të ndryshme muzikore, por edhe 

edukimin e brezave të rinj me konceptet artistike.  

Ajo ka si objektiv të rritë kapacitetin, prezent në çdo individ, që të shprehet nëpërmjet muzikës.  

Dy projekte që do t’i shërbejnë këtij objektivi janë vazhdimi i “Rrok Academy”, i inicuar në vitin 2017 dhe bursa e studimit, duke 

bërë të mundur që shumë talente të rrisin njohuritë dhe eksperiencat artistike dhe muzikore në veçanti. 

 

III.        Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhuar  

            rezultate) 

 

 Organizimi disa javor i koncerteve të ndrysme me protagoniste instrumentiste shkodrane dhe të huaj të një niveli të lartë, 
gjatë gjithë   muajit gusht 

 Organizimi i kurseve te ndryshme muzikore për muzikë të lehtë dhe popullore 

 Organizimi i kursit të instrumenteve duke bërë të mundur që shumë talente të rrisin njohuritë dhe eksperiencat muzikore. 

 "Rrok Academy", si shkolla e parë në llojin e vet, ka zgjeruar aktivitetin, duke hapur edhe degen klasike, përveç asaj të 

Jazit.  



 

 

 

 Duhet shtuar se në keto kurse marrin pjesë dhe nxënës dhe studente të trevave të ndryshme mbarë-shqiptare si dhe nga 

Mali i Zi, Kroacia, Maqedonia. Ky stil pune nxit edhe me tej bashkëpunimin ne mes talenteve qe krijohen nga kjo 

pjesëmarrje nga disa vende te ndryshme ballkanike duke krijuar mjedis shkëmbimi kulturash dhe mozaik te artit 

ballkanik.. Për momentin është i vetmi në llojin e tij në vendin tonë. 

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

Gjallërimi i jetës kulturore lokale në këtë muaj kur jane prezente dhe emigrantet 

Nëpërmjet Koncerteve publikut i përcohen vlerat e trashigimisë tonë muzikore që janë një padyshim dhe vlera të trashigimisë tonë 

kombëtare. 

Sheshet kryesore të qytetit te Shkodrës, të rikthehet në një atmosferë e vërtetë mbartëse e vlerave evropiane, pjesë e identitetit tonë 

kombëtar. 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me projektin 

dhe që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 

kontribuojë për këtë projekt, financiarisht etj.) 

Shoqata Kulturore Rrok Jakaj; Këshilli i Qarkut Shkodër, 

Bashkia Shkodër, Radiotelevizioni Shqiptar, mediet lokale etj 
Bashkia Shkodër, 

Donatorë të ndryshëm. 

 

e)  Shpenzimet e llogaritura ( për çdo aktivitet të mësipërm (pika iii)                                                                       000/lekë 

  

Shpenzimet për mbështetjen e aktiviteteve te Shkodra Jazz 

festiva 2021 

Totali 

( lekë)  

Paga. 

sigurime  

Shpenzime 

operative  

investime 

 A.1       Honorarë për Piano; 1 person x 20 lekë/person. 20  20  

A.2 Honorarë për Violinë, 1 person x 20 leke /person 20  20  

A.4 Honorarë Fizarmonikë, 1 person x 20  leke /person 20  20  

A.5 Honorarë për Kitarrë,   1 person x 20  leke /person 20  20  

A.6 Honorarë për audio;    1 person x 20 lekë/person. 20  20  

 Honorarë për Jazz;    1 person x 20 lekë/person. 20    

       Shuma   honorare 120  120  

f) Periudha e zbatimit të projektit 

 

20 gusht – 2 shtator  2021 

 Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit me Jashtë  

Shpenzimet e llogarituarabuxheti i  Projektit  Viti  2022                                                             në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo;  

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A1 Shpenzime Aktiviteti  120  120  

      

      

 

 

TOTALI 120  120  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 në bashkëpunim me partneret 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit me Jashtë 

Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                             në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 



 

 

 

A1 Shpenzime Aktiviteti  120  120  

      

      

 

 

TOTALI 120  120  

e) Periudha e zbatimit te projektit   
    Gjatë  vitit 2023 në bashkëpunim me partneret 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit me Jashtë 

 

 

 
Nr.23 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

 

Blerje pajisje e orendi  zyrash, kompjuter. 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Gjatë vitit të ardhëshëm, institucionit mund ti lindin nevoja të ndryshme për pajisje e orendi zyre si 

dhe kompjuter. Këto nevoja mund të vinë si rezultat  

- i amortizimit komplet të disa pajisjeve ekzistuese, pamundësia për ti riparuar dhe për ti 

kthyer në gjendje pune dhe zëvendësimi i tyre me të reja ose prishja djegia e tyre;  

- Orendi zyre, karriga pune. 

- Pajisje zyre të cilat përmirësojnë kushtet dhe efeçiencën në punë. 

II -Synimi i Projektit 

 Synimi është që të blihen pajisje zyre cilësore apo kompjuterike  sipas këkesava dhe nevojave, të 

cilat plotësojnë nevojat specifike me qëllim përmirësimin e punës dhe arritjen e rezultateve. 

a) -Aktivitetet kryesore të projektit(Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 

 - Identifikimi i nevojave për pajisje zyre; 

- Analiza  dhe verifikimi i kërkesave dhe nevojave, testimi i tregut per pajisjet e kerkuara; 

- Zbatimi i të gjithë procesit për prokurimin e pajisjeve të zyrës që nevojiten; 

- Realizimi dhe monitorimi. 
b) Rezultatet e pritshme 

 Blerje e pajisjeve për zyrat cilësore, sipas standarteve të kërkuara në mënyrë që të përmirësohen 

kushtet e punës. 
c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit 

Strukturat pergjegjese 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

investime 

 

A1 Identifikimi i nevojave     

A2 Analiza  dhe verifikimi i 

kërkesave dhe nevojave, testimi 

i tregut per pajisjet e kerkuara 

    

A3 Zbatimi i procesit për     



 

 

 

prokurimin e pajisjeve të zyrës 

që nevojiten 
A4.1 Blerje Orendi Zyre 120   120 

A4.2 Blerje paisje te tjera për zyra 100   100 

A4.3 kopmpjuter 80   80 

A5 Realizimi dhe monitorimi     

A6      

 

 
TOTALI 300   300 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit;  

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat pergjegjese 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Investime 

 

A1 Blerje pajisje  e orendi zyre e tj. 300   300 

 

 

TOTALI 300   300 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat pergjegjese 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Investime 

 

A1 Blerje pajisje zyre e tjera. 300   300 

 

 

TOTALI 300   300 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat pergjegjese 

 

 
Nr.24 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

 

 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

01110 

a)  

MUZEUMI  ETNOGRAFIK SHKODËR 
 

 

 

 

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 

KONTEKSTI 

 

Me konfigurimin e ri administrativ me një shtrirje nga Thethi deri në Velipojë, Shkodra 

shndërrohet në një territor të larmishëm për zhvillimin e turizmit dhe rijetzimin e vlerave të 



 

 

 

trashëgimisë kulturore, duke u kthyer në një pikë reference për vizitorët vendas e të huaj. 

Hartimin i një Rrjetit Kulturor në qendrën e këtij territori do të bënte të mundur rijetëzimin e 

gjithë atyre vlera të trashëgimisë kulturore e natyrore që përbëjnë potencialin kryesor në 

zhvillimin e turizmit. 

Vëmendja kryesore do t'i kushtohet potencialeve ekzistuese që reflektojnë vlerat e 

qytetërimit dhe janë një dëshmi e mirë dhe e prekshme e historisë së Shkodrës që për shekuj 

me rradhë ka qënë protagonistja kryesore e lëvizjeve artistike e kulturore në vend. Përmes 

këtij investimi në rijetëzimin e vlerave të trashëgimisë kultuore synohet rritja e turizmit që do 

të ketë efekt në mirëqënien ekonimike të qytetarëve. 

Një ndër shëmbujt konkret është edhe Muzeu Historik i Shkodrës i cili sot është i 

vendosur një banesen karakteristike të “Oso Kukës”, vënd në të cilin ruhet i gjithë materiali 

arkivorë i ndarë në sektorë të ndryshëm. Arkiva e pasur e këtij muzeu përveç se ruhet sot në 

një ndërtesë e cila eshtë e degraduar nga koha, ajo sot është e rrezikuar dhe nga kushtet aspak 

të favorshme klimatike te saj, ndaj ndërhyrja për shpëtimin e koleksioneve mbetet 

emergjente.  

Muzeu Historik i Shkodrës është ngritur në 1949 (nën emërtimin "Muzeu Popullor") 

mbi bazën e koleksioneve të vjetra të kuvendeve të Jezuitëve dhe Franceskanëve themeluar që 

nga fundi i shek te XIX, si dhe nga koleksione të familjeve shkodrane, por në vazhdimësi u 

pasurua përmes dhurimeve, blerjeve, gjetjeve te rastit dhe gërmimeve arkeologjike. Ai u 

vendos në qendër të qytetit, në një ndërtesë monumentale të shek 19 pranë  "Sahatit të 

Inglizit”.  

Më 1953, me pasurimin e mëtejshëm të tij u bë riorganizimi i tij, i cili ndahet në disa 

sektorë, ku për shkak të ideologjizimit të sistemit komunist, përparësi merr ai i Luftës Nac-

Çlirimtare dhe i ndërtimit socialist. Nga vitet 60-të ai u vendos tek Sahati i Inglizit dhe që nga 

viti 1996 ai është vendosur në mjediset e një banese karakteristike shkodrane të Oso Kukës, e 

stilit otoman ndërtuar në fund shek. XIX.  

Aktualisht trajton këto sektorë:  

- Sektori i etnografisë: me një fond prej rreth 1500 objektesh, si veshje e kostume popullore 

nga zona të ndryshme të rajonit të Shkodrës, por dhe nga Puka, Mirdita, Zadrima. Ato i 

përkasin periudhave të ndryshme, duke nisur që nga shek. XVIII, kryesisht veshje qytetare 

shkodrane.  Për ekspozim e një pjesë të këtij sektori është rindërtuar edhe oda e miqve me 

elemente dhe veshje tradicionale të kohës.  

- Sektori i arkeologjisë:  me rreth 500 objekte, kryesisht vegla pune, maja shigjetash, thika, 

mjete të ndryshne mbrojtëse, punime guri e qelqi dekorative, që përfaqësojnë të gjitha 



 

 

 

periudhat historike, nga Neoliti, 6 mijë vjet p.k. deri në Mesjetën e vonë të shekullit XVI. Me 

interes është edhe sektori i monedhave, të cilat i përkasin periudhës së Gentit, periudhës 

romake, monedha greke e barbarike, venedikase, bizantine. 

- Pinakoteka  me 104 piktura të shek XIX 

- Biblioteka me rreth 20 mijë artikuj, përgjithësisht mbulon të gjitha fushat e Albanologjisë, por 

edhe literaturë tjetër, të autorëve shqiptarë e të huaj, në shumë gjuhë të botës. Librat më të 

vjetër i përkasin shekullit XVII, ku mund të përmenden "Dottrina Christiana" të Pjetër Budit 

të vitit 1618, "Istoria di Giorgio Castrioto detto Scander - Begh" i G. Biemm-it, i vitit 1742. 

Këtë sektor e ka pasuar së tepërmi edhe fondi prej mbi 2000 vëllimesh i bibliotekës të 

familjes Pipa, që kjo familje i ka dhuruar muzeut. 

- Fondi arkivor: me rreth 20.000 njësi arkivale ku përfshihen dokumente të ndryshme që 

datojnë periudha të hershme si pergamena, dokumente të njësive administrative osmane, 

objekte e dokumente të figurave e ngjarjeve historike etj. 

  

II -Synimi i Projektit 

 

Risjellja në vëmendje e larmisë së sektorëve të Muzeut Historik të qytetit dëshmon se 

formëzimi i Rrjetik Kulturor të Shkodrës është i prekshëm dhe konkret. Muzeu Kombëtar i 

Fotografisë “Marubi” ishte gjithashtu një sektor i këtij muzeu, nën emrin Fototeka Marubi. 

Kujtojmë këtu se pas vendimit të Këshillit të Ministrave në vitin 2003, për ta shkëputur këtë 

sektor nga ky muze, u bë e mundur që të krijohej një institucion i ri me statusin kombëtar, 

duke i dhënë një rëndësi dhe mbrojtje të veçantë një pasurie të madhe të trashëgimisë 

kombëtare që deri asokohe ishte thjesht një sektor në hije i një muzeu. 

Një tjetër sektor i këtij Muzeut Historik me vlera shumë të rëndësishme 

antropologjike është fondi i etnografisë me rreth 1500 objekte të cilat aktualisht mbeten të 

ruajtuara në arkivin e ketij muzeu, ku vetëm një pjesë shumë e vogel është ekspozuar.  

Propozimi për ta shndërruar këtë sektor në një institucion të ri kulture duke i dhënë 

përparësi ruajtjes dhe ekspozimit të vlerave etnografike të Shkodrës dhe veriut të Shqipërisë 

mbetet jetike për këto koleksione me rëndësi kombëtare.  

Themelimi i një muze të ri etnografie për Shkodrën s’është asgjë më shumë përveçse 

detyra e një shteti ndaj përkujdesjes së vlerave më të rëndësishme antropologjike dhe 

etnografike të tij, që sot gjenden në harresë dhe në kushte të mjerueshme ruaje. 

Me shkëputjen e sektori të etnografisë nga Muzeu Historik i Shkodër, me strategjinë e 

re, funksionimi i tij do të shtrihet në disa banesa monument kulture me një shpërndarje nga 

Thethi e deri në brëndësi të qytetit të Shkodrës. Kjo shpërndarje ka për qëllim rijetëzimin e 



 

 

 

trashëgimisë kulturore, rritjen e mundësive për investim në mirëmbajtjen e vazhdueshme dhe 

zhvillimin ekonomik të zonave përreth monumenteve. 

Ky muze është menduar që të funksionojë me godinën kryesore në një ndërtesë në qendren e 

qytetit të Shkodrës  (në mënyrë që t’i bashkangjitet muzeuve të tjerë të shtrirë përgjatë rrugës 

Kolë Idromeno), por me një shperndarje në disa hapsira satelite si më poshtë: 

 Banesa e Oso Kukës, Shkodër 

 Banesa e Pashko Vasës, Shkodër 

 Banesa e Filip Çekës, Shkodër 

 Banesa e Roza Sumës, Shkodër 

 Banesa e Mati Jubanit, Shkodër 

 Banesa e Lulash Keçit, Theth – Dukagjin 

 Banesa e Ndue Mark Kolës, Theth – Dukagjin 

 Kulla e Nikoll Zef Koçekut, Theth – Dukagjin 

Këto banesa që mbartin trashëgiminë dhe stilin e jetesës të kohës mund të pasurohen me 

materiale etnografike dhe të shndërrohen edhe në qendra për rivitalizimin e zejeve 

karakteristike të ish-pazarit të Shkodrës, organizime eventesh, trajnime të lidhura me traditat 

shqiptare dhe të zonave, mikëpritjen e turistëve të cilët duan "të rijetojnë  të shkuarën" 

(krijimi i guest house -bed and breakfast). 

Në rrjedhën e zhvillimeve urbane, ku shpesh rrezikon të humbasë e kaluara, krijimi i një 

Muzeu Etnografik të shpërndarë sjell në dritë momente dhe stile jetese që rindërtojnë kujtesën 

historike me në qëndër vlerat e antropologjisë. 

  

III -Aktivitetet kryesore të projektit(Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 

  

b) Rezultatet e pritshme 

 Themelimi i një muze të ri etnografie për Shkodrën 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 
Ministria e Kultures 

Fototeka MARUBI Shkoder 

Bashkia Shkoder 
       Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                              në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Investim 

 

A1 Aktivitet per ekspozimin e  vlerave 

etnografike të Shkodrës dhe veriut 

të Shqipërisë ne bashkepunim  me 

1,000  1,000  



 

 

 

fototeken Marubi. 

A2      

      

      

      

 

 

TOTALI 1,000  1,000  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

 Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

2. Drejtoria e zhvillimit e bashkepunimit 

me jashte. 

 

 

Progr.1e- Programi 01160, DAMT, funksion i deleguar 
        Pjesë e Buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër, është edhe Transferta e Kushtëzuar e DAMT, funksion   

        i deleguar i KQSh. 

        Fondet per vitin 2021 për DAMT,bazuar në transfertën e kushtëzuar  të vitit 2020 , janë paraqitur 

        si më poshtë; 

Aktivitete/Projekte Paga+Siguri

me 

Shpenzime 

operative  

Totali 

Ndertimi i administrates së 

DAMT,  në funksion të 

përmbushjes së misionit dhe 

qellimit te institucionit me 6 

punonjës. 

 

     5,240 

  

5,240 

Sherbim operative per 

administraten  e DAMT 

  

         345 

 

  345 

 

TOTALI 

 

 

    5,240 

 

345 

 

5,585 

 

        Fondet per vitin 2022, miratuar  dhe ne PBA-ne 2021-2023, janë paraqitur si më poshtë; 

Aktivitete/Projekte Paga+Siguri

me 

Shpenzime 

operative  

Totali 

Ndertimi i administrates së 

DAMT,  në funksion të 

përmbushjes së misionit dhe 

qellimit te institucionit me 6 

punonjës. 

 

     5,240 

  

5,240 

Sherbim operative per 

administraten  e DAMT 

  

         345 

 

  345 

 

TOTALI 

 

 

    5,240 

 

345 

 

5,585 

 

        Fondet per vitin 2023, miratuar  dhe ne PBA-ne 2021-2023, janë paraqitur si më poshtë; 

Aktivitete/Projekte Paga+Siguri

me 

Shpenzime 

operative  

Totali 

Ndertimi i administrates së 

DAMT,  në funksion të 

përmbushjes së misionit dhe 

qellimit te institucionit me 6 

 

     5,240 

  

5,240 



 

 

 

punonjës. 

Sherbim operative per 

administraten  e DAMT 

  

         345 

 

  345 

 

TOTALI 

 

 

    5,240 

 

345 

 

5,585 

 

 

 

 

 
    

 

Nr.1 

 

Shërbime të deleguara të DAMT pranë  Këshillit 

të Qarkut Shkodër. (paga, sigurime dhe shpenzime 

operative) 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1e 

01160 

a)  

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Në zbatim të ligjit nr. 139/2016 “Per veteqeverisjen  vendore “, Këshilli i Qarkut Shkodër ka në varësi të tij  

programin e DAMT-së- funksion i deleguar  për të cilin çdo vit Ministria e Brëndshme  me shkresë na sjell 

buxhetin  për këtë program të ndarë në paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative  si dhe në shpenzime 

mujore, në funksion të kryerjes  së detyrave   të cilat lidhen me  funksionimin dhe qëllimin e kësaj drejtorie. 

 II -Synimi i Projektit 

 Te sigurohet  shërbim sa më cilësor për komunitetin dhe ndaj institucione publike. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit 

 1.Kryrja e pagesave  nga komuniteti për shërbim të marrë nga DAMT. 

2. Kryrja e shpenzimeve per paga dhe sigurime  sipas  parashikimeve ne buxhet. 

     2.1 Shpenzime per paga 

     2.2 Shpenzime per sigurime shoqerore 

3. Kryrja e shpenzimeve  operative sipas  parashikimeve ne buxhet dhe nevojave. 

     3.1 Shpenzime riparime zyrash e paisjesh. 

     3.2 Shpenzime per kancelari dhe materiale per funksionimin e paisjeve te zyrave. 

     3.3 Udhetim i brendshem. 

4. Monitorimi dhe  zbatimi i i proçedures. 

b) Rezultatet e pritshme 

 Shërbim i mire ndaj komunitetit dhe  instirucioneve publike. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 
 

Transferta  
 

A.1. Arkëtimet ndaj kryerjes së 

shërbimeve 

    

A.2 Shpenzimet sipas transfertes së 

kushtëzuar per paga e sigurime 

    

 A.2.1 Paga 4,500 4,500   

 A.2.2 Sigurime 740 740   

A.3 Shpenzimet sipas transfertes së 

kushtëzuar per shpenzime operative 

345  345  



 

 

 

A.4 Monitorimi i proçesit     

 

 

TOTALI 5,585 5,240 345  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1. Arkëtimet ndaj kryerjes së 

shërbimeve 

    

A.2 Shpenzimet sipas transfertes së 

kushtëzuar per paga e sigurime 

    

 A.2.1 Paga 4,500 4,500   

 A.2.2 Sigurime 740 740   

A.3 Shpenzimet sipas transfertes së 

kushtëzuar per shpenzime operative 

345  345  

A.4 Monitorimi i proçesit     

 

 

TOTALI 5,585 5,240 345  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferta  

 

A.1. Arkëtimet ndaj kryerjes së 

shërbimeve 

    

A.2 Shpenzimet sipas transfertes së 

kushtëzuar per paga e sigurime 

    

 A.2.1 Paga 4,500 4,500   

 A.2.2 Sigurime 740 740   

A.3 Shpenzimet sipas transfertes së 

kushtëzuar per shpenzime operative 

345  345  

A.4 Monitorimi i proçesit     

 

 

TOTALI 5,585 5,240 345  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2023 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Drejtoria e Buxhetit & Financës 

Strukturat përgjegjëse 

 

 

1. Nënfunksioni 8-Rrjeti Rrugor 

Progr. 8a- Programi 04520 
 

 

 Në programin – Rrjeti rrugor, janë përfshirë investimet që do të kryhen nga Këshilli i Qarkut Shkodër të 



 

 

 

parashikuar në PBA-ne 2021-2023. 

Meqe investimi, “Sistemim, asfaltim Rruga Kryqëzimi Shkolla 9 vjeçare Bardhaj-Qafë Rrenc”, mbetet 

prioritet i Këshillit të Qarkut Shkodër, fondet të cilat ishin planifikuar për kryerjen e investimit  të Ndertimit 

të Ujësjellësit të muriqanit, i shpërndajme në vite për këtë investim.  

 

 
Nr.1 Projekti;.Nf8.Program 8a.  

 

Sist.asfalt rruga Kryq.shkolla Bardhaj-Qafe Rrenc 

 

045, Transporti , Rrjeti rrugor 

KB08 

Nenfunksioni 8, 

Programi  8a 

04520 

I Përshkrim i shkurtër i Situatës  së projektit: 

 

 
Këshilli i Qarkut Shkodër  e ka konsideruar  dhe konsideron te rendesishem zhvillimin ekonomiko-social te zonave te 

territorit te saj. Ne kete kuader Riskonstruksioni i rruges “Bardhaj-Bleran-Rrence”si pjese e Bashkise Shkoder ne 

Njesine Administrative Rrethina re Qarkut Shkoder konsiderohet nje aks i cili eshte vendosur nder prioritetet e Bashkise 

Shkoder per permiresim te infrastruktures. Zona e cila eshte parashikuar te perfitoje nga Riskonstruksioni i rruges 

“Bardhaj-Bleran-Rrence”si pjese e Bashkise Shkoder ne Njesine Administrative Rrethina re Qarkut Shkoder ndodhet 

rreth 4 km larg nga qyeteti i Shkodres ne pjesen veri-lindore te saj, aty jeton nje komunitet prej 1000 banoresh i cili 

permes rruges se parashikuar per financim ka mundesi te kete akses drejt Zones se Rrencit dhe Gurit te Zi. 

II -Synimi i Projektit 

 
Rendesia e rehabilitimit te kesaj rruge, ka per synim zhvillimin e metejshem te komunitetit te zonave, zhvillimin e 

biznezeve familjare, aksesin ne tregun e agro turizmit si zone me potencial dhe infrastrukture turistike, lehteson aksesin e 

komunitetit per frekuentimin drejt institucioneve arsimore per femijet.  

 

III -Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 

  Përgatitja e dokumentacionit për prokurimin e investimit 

 Pokurimi i investimit  

 Monitorimi i zbatimit të kontratës. 

 

IV Rezultatet e pritshme 

   Te sigurojë akses për lëvizjen e qytetarëve. 

 Të rrisë sigurinë e levizjes në rrugë të automjeteve. 

 Te sigurojë nivele sa me të mira për lëvizshmëri në funksion të bizneseve në zonat përreth.  

V Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Këshilli i Qarkut Shkodër  

Komuniteti 

 
Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                              në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Investime 

 

A1 Kosto investimi,      

A2 Kosto Supervizimi     

A3 Kosto kolaudimi     

      

      

 

 

TOTALI 0   0 

VI) Periudha e zbatimit te projektit   Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 



 

 

 

    Gjatë  vitit 2021 
Specialist i sektorit te Zhvillimit Rajonal 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Investime 

 

A1 Kosto investimi, Faza IV 30,178   30,178 

      

VI ) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2022 

 Pergatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit; 

Specialist i sektorit te Zhvillimit 

Rajonal 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Investime 

 

A1 Kosto investimi, Faza V 33,264   33,264 

      

VI) Periudha e zbatimit te projektit   

 Gjatë  vitit 2023 

 Pergatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit; 
Specialist i sektorit te Zhvillimit 

Rajonal 

 

 

 

5. Nënfunksioni 16- Furnizimi me uje  

Progr.16 a Programi 06330 
 

Ne kuader dhe në perputhje me objektivat e Konceptit te zhvillimit Strategjik te Qarkut Shkoder, Skenareve 

te Zhvillimit Nenrajonal per Qarkun Shkoder , planit strategjik per Turizmin e Qendrueshem dhe Planit te 

Pergjithshem vendor te Bashkise Shkoder, permiresimi i kushteve te banoreve te zones, strukturave turistike 

dhe biznesit sjell domosdoshmerine e ndertimit te nje ujesjellesi ne fshatin Muriqan i cili do te furnizoje me 

uje te te vazhdueshem banoret e ketij fshati dhe do jete nje aset i rendesishem ne zhvillimin e turizmit dhe 

perpunimit te produkteve te zones.   

Për vitin 2021, planifikojme shumën prej 43,266 mijë  për kosto investimi nga fondet e Këshillit të Qarkut 

Shkodër dhe 54,915,324 lekë nga fondet e planifikuara ne buxhetin e AKUM, ardhur me shkresen nr. 

3014,datë 25.11.2020”Dërgohet  miratimi i objekteve për programin “Furnizimi me ujë dhe kanalizime” 

 
Nr. Projekti;.Nf16.Program 16a.  

 

Ndërtim I Ujësjllësit  ne fshatin Muriqan, Bashkia 

Shkodër 

 

Furnizim me uje 

KB016 

Nenfunksioni 16, 

Programi  16a 

06330 

I Përshkrim i shkurtër i Situatës  së projektit: 

 



 

 

 

 
Këshilli i Qarkut Shkodër  e ka konsideruar  dhe konsideron te rendesishem zhvillimin ekonomiko-social te zonave te 

territorit te saj. Ne kete kuader Ndërtim I Ujësjllësit  ne fshatin Muriqan, si pjese e Bashkise Shkoder ne Njesine 

Administrative Ana e Malit,  Qarkut Shkoder konsiderohet nje nder prioritetet e Bashkise Shkoder per permiresimin e 

jetës në komunitet. Permes  këtij investimi, synohet që të ndryshohet jetesa  banoreve, do te kete ndikim pozitiv  ne 

zhvillimin ekonomiko social të zonës.  

Reforma në sektorin e ujësjellës kanalizimeve është mbështetur në reformimin e mirëqeverisjes dhe orientimin e 

investimeve drejt performancës, si dhe drejt sigurimit të kohëzgjatjes së furnizimit me ujë. 

Ana e Malit është kufitare me Malin e Zi dhe portë hyrëse nëpërmjet pikës doganore të përbashkët Mali i Zi - Shqipëri, 

pranë fshatit Muriqan. E gjithë zona disponon burime natyrore, ujore e mjedisore të konsiderueshme.  

Popullsia e njesise administrative Ana e Malit eshte me 5951 banore. Kjo njesi administrative eshte e njohur per 

prodhimin e perimeve dhe frutave, plantacioneve te ullinjve etj. 

Duke qene porte hyrese dhe dalese e rendesishme  e turisteve nga pika e kalimit te kufirit Muriqan kjo zone behet edhe 

me atraktive dhe rrit potencialin e saj per zhvillimin ekonomik. Permiresimi i infrastruktures eshte objektiv i 

rendesishem per per institucionin e Keshillit te Qarkut Shkoder ne kuader te harmonizimit dhe kordinimit te politikave 

rajonale.  

Kosto totale e projektit të investimit  sipas preventivit eshte 98,181,324 lekë. 

II -Synimi i Projektit 

 
Furnizimi me ujë të pijshën i komuniteti të zonës. 

III -Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 

  Lidhja e kontrates  

 Mbikqyrja e kontratës 

 Kolaudimi i kontratës 

 Monitorimi i zbatimit të kontratës. 

 

IV Rezultatet e pritshme 

   Përmirësimi i kushteve dhe standarteve te jetesës 

  Furnizim 24 orë me ujë , me cilësi të mirë dhe sasi te bollshme 

V Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Këshilli i Qarkut Shkodër  
Bashkia Shkoder 

Komuniteti 

 
Këshilli i Qarkut Shkodër  

 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Investime 

Total viti 2021 

Investim  

Fonde  trasheg 

A1 Kosto totale e investimit 43,266  25,236 18,030 

A1 Kosto e investimit AKUM 54,915  54,915  

A1 Totali kosto investimi  98,181  80,151 18,030 

A2 Mbikqyrje e  investimit,  Qarku   595  

A2 Mbikqyrje e  investimit,  AKUM 1295.3  1,295  

A2 Totali i mbikqyrjes     1,295.3  

A3 Kolaudim i  investimit, QARKU     

A3 Kolaudim i  investimit, AKUM 194.3  194.3  



 

 

 

A3 Totali i kolaudimit  v 2021     

 

 

TOTALI VITI 2021     

VI) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

- 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

Specialist i sektorit te Zhvillimit Territorial 

 

 

 

1. Nënfunksioni 9-Zhvillimi i Turizmit 

Progr. 9b- Programi 04760 

 

Pjesë e Buxhetit të vitit 2021, janë edhe fondet me financim të huaj,  ku për vitin 2021 kemi ne vazhdim  

Projektin   ” ADRIATICAVES . në fushën e turizmit, i cili si rezultat i situatës së krijuar nga COVId, 

është shtyre edhe 3/muaji dhe perfundon me 31 mars 2021. 

 

Partnerët e  këtij projekti  janë: 

1. Ente Majella Park National, Chieti, Abruzzo nga Italia-Partner Udhëheqës. 

2. Këshilli i Qarkut Shkodër 

3. Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Bosnjë Hercegovinë,  

4. Grad Čačak nga Serbia,  

5. Javna ustanova Park prirode Velebit nga Kroacia,  

6. TP Lipska pećina d.o.o. nga Cetinja e  Mali të Zi, 

7. Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nga Emilia-Romagna Itali. 

 

Objektivi kryesor i ndërhyrjes së projektit Adriaticaves është krijimi dhe promovimi e trashëgimisë 

natyrore dhe arkeologjike në shpellat e zonës ADRION si një alternativë produkt gjatë gjithë vitit të turizmit, 

në rastin tonë në zonën e qarkut Shkodër dhe ato kombëtare nqs duan te futen në këtë rrjet bashkëpunimi 

ndërkombëtar. 

 Projekti fokusohet në zhvillimin e qëndrueshëm të shpellave të aksesueshme duke përfshirë eko-turizmin, 

krijimin e një rrjeti të shpellave turistike në ADRION dhe gjithashtu ruajtjen e zonave karstike dhe shpella të 

tjera jo të hapura për publikun sipas direktivave te BE 8310 (92/43 / EEC dir), duke i ruajtur nga të 

kërcënimet apo nga ndryshimet klimatike dhe ndërhyrjet e paligjshme.  

Projekti ndjek një legjislacion të veçantë të BE-së mbi shpellat dhe peizazhet karstike. Këto habitate 

specifike mbrohen sipas Dir. 92/43 / EEC si dhe speciet pritëse të mbrojtura nën Direktivën e njëjtë dhe 

09/147 / BE: Projekti trajton problemin e rregullimit të turizmit në mënyrë që të shmanget konflikti me 

habitatet dhe speciet e mbrojtura, përfshin aktivitete për të vlerësuar ndikimin e vizitorëve dhe kapacitetin 

mbajtës të shpellave. Shumë rezultate të projektit janë:  Markëtimi i shpellave në zonën e "Adriatikut"; 

Firmosja e Kartës ndërkombëtare të Shpellave, për turizmin e qëndrueshëm; Plani Ndërkombëtar i Veprimit 

për Habitatet. 

Projekti perfundon me 31 mars 2021, dhe per  këtë periudhë kemi planifikuar shumen prej 1,740,913 leke 

aktivitete për projektin; 

 



 

 

 

Nr. Projekti; P9.Nf9.Program 9B.  

 

PROJEKTI ADRIATICAVES 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB09 

Nenfunksioni 9, 

Programi  9.b 

04760 

a) Projekti ADRIATICAVES 

 

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: 

 Projekti Adriaticaves eshte ne fazen e fundit te implementimit te tij. Ky projekt ka perfituar nga 

nje zgjatje prej 9 muajsh ne total dhe si rezultat afati perfundimtar i mbylljes se tij eshte 

31.03.2021. Gjate vitit 2021 parashikohen implementimi i aktiviteteve permbyllese se tij. 

II -Synimi i Projektit 

 Projekti AdriatiCaves ka për qëllim që të ndërtojë dhe zhvillojë një turizëm të qendrueshëm, 

përgjatë gjithë vitit në zonën Adriatiko-Joniane.  

Sfida e këtij projekti është zhvillimi i destinacioneve turistike natyrore, kulturore dhe 

trashigimisë historike, jo vetëm turizmin sezonal bregdetar.  

Fokusi i projektit është zhvillimi i një aksesi të qendrueshëm të shpellave duke përfshirë kështu 

zhvillimin e eko-turizmit, si dhe hapjen për vizitorët dhe të atyre shpellave deri më tani ta 

mbyllura.  

Qëllimi: krijimi i një platforme të qendrueshme ndërkufitare për zonën e Adrion, me qëllim 

implementimin e modeleve te reja të menaxhimit të turizmit qendrueshëm, minimizimin e 

sezonalitetit të turizmit nëpërmjet promovimit të potencialit unik natyror dhe kulturor i cili 

mund te vizitohet përgjatë gjithë vitit. 

Partneriteti: Partneriteti i projektit AdriatiCaves përbëhet nga 6 shtete. Itali (partneri Lider), 

Shqipëri, Mali i Zi, Serbi, Bosnje Hercegovinë dhe Kroaci. 

 

III -Aktivitetet kryesore të projektit(Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 

 Gjate vitit 2021, qe korrispondon dhe me perfundimin e projektit, KQ Shkader parashikon qe te 

zhvilloje aktivitetet si me poshte: 

- Kontributi i personave te angazhuar ne projekt per te permbyllur detyrat dhe aktivitetet 

e parashikuara ne projekt; 

- Zhvillim aktiviteti per promovimin e rezultateve te projektit ne Razem dhe Puke; 

- Hedhje e materialeve te te gjithe partnereve ne portalin Ëeb te projektit, koordinimi i 

ketij aktiviteti si partener pergjegjes; 

- Printime materiale promocionale sic jane katalogjet informative dhe botimi i librit te 

shpellave; 

- Promovimi i paketave turistike 1 dhe3 ditore dhe organizmi i nje vizite studimore ne 

Puke dhe ne Razem; 

- Instalimi i pajisjeve per lehtesimin e aksesit ne shpellat e identifikuara. 
b) Rezultatet e pritshme 

 Shpella per efekt zhvillimi turistik te identifikuara. 

Krijimi i nje database te perbashket per shpellat ne zonat e pefshira nga projekti. 

Paketa turistike te definuara per zonen e Razmes dhe te Pukes. 

Materiale promocionale te gatshme te cilat do i sherbejne operatoreve turistik te promovojne 

zonen dhe biznesin e tyre. 



 

 

 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

  

Këshilli i Qarkut Shkodër  

Partnerët e projektit 

 

 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  

Projekti 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 

 PLANI I AKTIVITETEVE ME FONDE TE BUXHETIT TE PROJEKTIT ADRIATICAVES 

Shpenzimet analitike  Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. 602 

 

Transferta  

 

A1 Kontributi i grupit te punes ne 

implementimin e aktiviteteve 

te projektit Adriaticaves 

180 180   

A4 Ekspertize e jashte-organizim 

evente ne Puke dhe ne Rame  

300  300  

A5 Kosto ekspertit te jashtem per 

dhenie suporti per ËEB Page e 

projektit 

65  65  

A6 Kosto ekspertit te jashtëm 

mbeshtetje ne pergatitje 

material projekti 

300  300  

A7 Kosto ekspertit te jashtëm 

mbeshtetje ne organizim 

eventi 

65  65  

A8 Blerje pajisje per instalimin ne 

shpellat e identifikuara 

300  300  

A8 Kosto eksperti per printime 

materiale promocionale 

(katalogje promocione, libri i 

shpellave) 

530  530  

 

 
TOTALI 1740 180 1560  

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021 

 

01.01.-31.03.2021 

 

 

Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit;  

3. Iva Hila;2. Andrea Jakova 

 

Bashkëpunim, Inovacion dhe Bio-ekonomi për një zhvillim te qëndrueshëm ne zonën e 

Adriatik Jonit 

Është prezantuar se bashku me disa partnere Italiane dhe Boshnjake pranë programeve Europiane te 

zhvillimit dhe konkretisht AICS- EURelations një projekt mbi krijimin e mundësive për mbështetjen e 

krijimit dhe funksionimit te një terrori (qarku Shkodër) si Bio-Distrikt- Bashkëpunim, Inovacion dhe Bio-

ekonomi për një zhvillim te qëndrueshëm ne zonën e Adriatik Jonit. 

Projekti synon të stimulojë shkëmbimin e njohurive administrative dhe teknike mbi qasjet e reja për 

zhvillimin e qëndrueshëm, të integruar dhe pjesëmarrës të territorit të tilla si bio-distriktin dhe rritjen e 

aktiviteteve të prodhimit Bio, të qëndrueshëm gjithashtu përmes përfshirjes së drejtpërdrejtë të realiteteve të 

prodhimit dhe organizatave të shoqërisë civile që veprojnë në territoret e zbatimit. 

Territoret e zbatimit të iniciativës janë Shkodra (Shqipëri), Tuzla dhe Republika e Srpska (Bosnja dhe 

Hercegovina). 



 

 

 

 
Nr.2 Projekti; P1.Nf1.Program 1a.  

 

Bio-Distrikt 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

KB01 

Nenfunksioni 1, 

Programi  1a 

04760 

a)  

Bio-Distrikt- Bashkëpunim, Inovacion dhe Bio-ekonomi për një zhvillim te qëndrueshëm ne zonën 

e Adriatik Jonit. 
 
 

 

 

 

I Përshkrim i shkurtër i Situates  se projektit: BIO-DISTRIKTI 

 Një bio-distrikt është në fakt një zonë gjeografike në të cilën fermerët, qytetarët, operatorët turistikë, 

shoqatat dhe autoritetet publike lidhin një marrëveshje për menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve 

lokale, bazuar në parime dhe praktika të qëndrueshme, me qëllim të realizimit të potencialit 

ekonomik. dhe socio-kulturore të territorit. Biodistruktura karakterizohet nga një sinergji midis një 

jetese të shëndetshme dhe në ekuilibër me natyrën, e cila promovon prodhim dhe konsum të 

ndërgjegjshëm të praktikave të territoreve. Nga kjo rrjedh që prodhimet bujqësore karakterizohen në 

mënyrë tipike, prandaj vlerësohen më shumë nga tregu. 
II -Synimi i Projektit 

 Projekti synon të stimulojë shkëmbimin e njohurive administrative dhe teknike mbi qasjet e reja për 

zhvillimin e qëndrueshëm, të integruar dhe pjesëmarrës të territorit të tilla si bio-rrethi dhe rritjen e 

aktiviteteve të prodhimit eko-të qëndrueshëm gjithashtu përmes përfshirjes direkte të realiteteve të 

prodhimit dhe organizatave të shoqërisë civile që veprojnë territoret e zbatimit. 

Territoret e zbatimit të iniciativës janë Shkodra (Shqipëri), Tuzla dhe Republika e Srpska (Bosnjë 

Hercegovina). 
III -Aktivitetet kryesore të projektit(Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate) 

  

b) Rezultatet e pritshme 

 - të kontribuojë në përmirësimin dhe inovacionin e planifikimit dhe proceseve të vendimmarrjes në 

çështjet mjedisore dhe përdorimin e tokës përmes masave të zhvillimit rural, duke synuar integrimin 

funksional të zonave rurale dhe urbane; 

- të kontribuojë në përmirësimin e politikave për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm, përmes 

mjeteve dhe shërbimeve më efikase ekonomike dhe, rrjedhimisht, konkurrencës më të madhe të 

bizneseve, duke favorizuar hyrjen e tyre në tregje të reja; 

- stimulojnë shndërrimin e fermave aktualisht konvencionale në bujqësi organike, duke kontribuar 

kështu në ruajtjen e tokës dhe qëndrueshmërinë e mjedisit; 

- stimulojnë konsumin lokal të produkteve organike të një cilësie të tillë që të sigurojnë 

qëndrueshmërinë e këtij tregu dhe të përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e konsumatorëve. 

c) Aktorët e mundshëm.  Kontributet e mundshme  

 Partner Lider Comune di Nardò (LE) 

Comune di Larino (CB) 

Regione Marche 

Regione di Scutari (AL)   

Cantone di Erzegovina-Nerevta oppure 

Cantone di Tuzla (BH) 

Associazione Universitaria per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Onlus (Lazio) 

Euroregione Adriatico Ionica (HR) 

 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2021                                                               në 000/leke 



 

 

 

Shpenzimet analitike  Totali  Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferte 

 

A1 Bashkefinancim me projektin 800   800 

      

      

      

      

 

 

TOTALI 800   800 

e) Periudha e zbatimit te projektit   

    Gjatë  vitit 2021-23 

 Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit; 

1. Drejtoria e Marredhenieve me Jashte 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2022                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferte 

 

A1 Bashkefinancim me projekte 1200   1,200 

      

VI ) Periudha e zbatimit te projektit  

    Gjatë  vitit 2022 

 Pergatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit; 

Specialist i sektorit te Zhvillimit 

Rajonal 

 Shpenzimet e llogarituara, buxheti i  Projektit  Viti  2023                                                               në 000/leke 

Shpenzimet analitike  Totali Nga  kjo; 

Paga, sig. Sh. Operative 

 

Transferte 

 

A1 Bashkefinancim me projekte 1,200   1,200 

      

VI) Periudha e zbatimit te projektit   

 Gjatë  vitit 2023 

 Pergatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit; 

Specialist i sektorit te Zhvillimit 

Rajonal 

 

 

 

 

       Fondet  e trasheguara nga viti 2020 

  

Pjese e buxhetit të vitit 2021 jane edhe fondet e trashëguara nga viti 2020. 

Tepricat e fondeve do te jene si rezultat i mbetjeve nga prokurimet si dhe përdorimi me efiçence i fondeve të 

planifikuara  ne vitin 2020. 

Fondet e mbetuara cash, pa destinacion , propozojme t’i shtohen vlerës së planifikuar  me fondet e vitit 2021  

investimit “Ndërtim I Ujësjllësit  ne fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër” dhe përkatsisht; 

 

Diferencat e mbetura nga viti 2020  do të  perdoren për; 

  Investimin  “Ndërtim I Ujësjllësit  ne fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër” 

,Mbikqyrjen  për Investimin  dhe Kolaudim per Investimin. 

 Aktiviteti per muzeumi etnografik. 

 

Fondet e tjera , te papërdoruar gjate vitit 2020, do të përdoren  në vitin 2021, sipas VKQ të marra gjate vitit 



 

 

 

2020, për përdorimin e tyre.  

 

Presim MIRATIMIN tuaj për  detajimin e buxhetit të vitit 2021. 

 

Nëpunësi Zbatues ;Gjyljana  MIRUKU 

 

                                                                                                                                         KRYETARI 

 

                                                                                Hilmi LAKTI  
 

 

 

 

 

 


