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SHKURTIME EMËRTIMESH 

ADA Agjencia e Zhvillimit të Qarkut 

AFP Arsimi i Formimit Profesional 

AKKP Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave 

BE Bashkimi Evropian 

CAFOD Agjencia katolike për zhvillim për vendet e Evropës Lindore 

DAMT    Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës  

DLDP Programi për Zhvillimin Lokal dhe Decentralizimin 

FRP Fondi Rajonal i Punësimit 

GTZ Bashkëpunimi Teknik Gjerman 

IC Inter Cooperation (Kooperimi Zvicerian) 

IMT Inspektoriati i Mbrojtjes së Tokës 

IPA Instrumentat e Para Aderimit 

ISHMT Inspektoriati Shtetëror i Mbrojtjes së Tokës 

LHD Laboratori i Zhvillimit Njerëzor 

KHP Komisioni i Hartimit të Projekteve 

KM Këshilli i Ministrave 

KKPP Komisioni i Këshillit të Partneritetit për Punësimin 

KMT Komisioni i Mbrojtjes së Tokës 

KQSH  Këshilli  i Qarkut Shkodër 

KPQ Këshilli i Partneritetit të Qarkut 

KSZHR Koncepti Strategjik i Zhvillimit Rajonal 

KRRTQ Këshilli i Rregullimit të Territorit të Qarkut 

KRRTRSH     Këshilli i Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë  

KVP Komisioni i Vlerësimit të Ofertave  

KVNPSH Komisioni i Vlerësimit të Nevojave dhe Planifikimit të Shërbimeve 

LAG Grupi i Veprimit Lokal 

MSA Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit 

MPÇSSHB Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 

NATO  Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior 
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NRMRrR Ndërmarrja Rajonale e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale 

ONP/ILO Organizata Ndërkombëtare e Punës 

OXFAM Shoqata angleze për zhvillimin rural 

PMR Punësimi dhe Migrimi i të Rinjëve 

PNUD Programi për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara 

REC Qendra Rajonale e Mjedisit 

RIDA
1
 Agjencia e Zhvillimit të Integrimit Rajonal 

RDP Programi për Zhvillimin Rajonal 

SDC Agjencia zviceriane për bashkëpunim dhe zhvillim 

SIDA Agjencia suedeze ndërkombtare për zhvillim 

SKZHI Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, 

SNZHR Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal 

SME Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme 

SNV Organizata hollandeze për zhvillim 

SPT Sekretariati i Përbashkët Teknik  

TA Të ardhurat  

TEULEDA Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal 

THE DOOR Organizatë jofitimprurëse për çështjet sociale  

UCOPED Shoqata “Bashkimi për bashkëpunim dhe zhvillimin e popujve” 

VIS COL’OR Shoqata italiane për zhvillim 

VKQ Vendimi i Këshillit të Qarkut Shkodër 

ZRRPP Zyra e Rrgjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

WET  SYS  B Menaxhimi i qëndrueshëm i zonave të largta shqiptare 

 

BAZA LIGJORE E VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË QARKUT
2
 

- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 

                                                             
1 Regional Integrated Development Agency. 

2
Për efekt  të mos përsëritjes së ligjeve dhe akteve nënligjore, mbi bazën e të cilave ushtrohet veprimtaria e Këshillit të 

Qarkut Shkodër, gjatë shkruarjes së raportit është përdorur termi i përgjithshëm “competence ligjore” dhe nuk janë referuar 

ligjet dhe aktet nënligjore përkatëse, por janë cituar në fillim të Raportit. 
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- Ligji nr.8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” i 

ndryshuar. 

- Ligji nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Proçedurave të Republikës së Shqipërisë”. 

- Ligji  nr. 9936 datë 26.06.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. 

- Udhëzimi  nr.4 datë 27.01.2011 “Për zbatimin e  buxhetit te shtetit per vitin  2011”  të Ministrisë 

së Financave. 

- Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar. 

- Ligji nr 8549 datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil” i ndryshuar. 

- Ligji nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”. 

- VKM  nr.563, datë  12.08.2005 “Për përcaktimin e përgjegjësive të qarkut për shpërndarjen e 

shërbimeve të përkujdesjes  shoqërore”. 

- Ligji nr. 8752, datë 26.03.2001 “Për krijimin dhe funksionimin  e strukturave për administrimin 

dhe mbrojtjen e tokës”. 

- Vendimi  Nr. 352, datë 31.10.2002 “Për mënyrat e ushtrimit të funksioneve nga seksionet e 

administrimit dhe të mbrojtjes së tokës në qark dhe zyrat e menaxhimit dhe të mbrojtjes së tokës në 

komunë/bashki”. 

- Ligji 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”. 

- Vendimi nr. 80 datë 28.01.2005 “Për përbërjen, mënyrat e funksionimit, detyrat dhe përgjegjësitë e 

strukturave shtetërore të mbrojtjes së tokës bujqësore”. 

- Ligji Nr.7501, datë 19.07.1991 “Për tokën“. 

- Ligji nr.8405, datë 17.09.1998 “Për urbanistikën” i ndryshuar. 

- Ligji nr.8402, 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit “. 

- Ligji nr.9780, datë16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit“. 

- Ligji nr.8756, datë 26.03.2001 “Për emergjencat civile”. 

- VKM-së nr.1619, datë 02.07.2008, “Për klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njësive të 

qeverisjes vendore, për efekt page, dhe për caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve 

të qeverisjes vendore”. 

- Vendimet e Këshillit të Qarkut . 

- Vendimet e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës (KMT) në Qarkun Shkodër. 

- Vendimet e Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër. 

 



Raport i Veprimtarisë së Këshillit të Qarkut Shkodër 2011 

 

 

 
6 

H Y R J E 

Ky raport pasqyron veprimtarinë e Këshillit të Qarkut Shkodër, Ndërmarrjes Rajonale të Mirëmbajtjes 

së Rrugëve Rurale dhe administratës së KQSH  për periudhën 1 Janar 2011 deri me 31 Dhjetor 2011. 

Qëllimi i Raportit konsiston në analizimin e veprimtarisë së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 

2011, duke evidentuar jo vetëm aspektet pozitive, detyrat e përmbushura me sukses, por sipas rastit 

dhe problemet,  me qëllim që të pasqyrohet performanca e punës e Këshillit të Qarkut Shkodër në 

tërësi. Raporti Vjetor 2011 shërben si bazë për llogaridhënien dhe rritjen e përgjegjëshmërisë të 

zyrtarëve të administratës së KQSH dhe organeve drejtuese ekzekutive, duke informuar përfaqësuesit 

e zgjedhur të Këshillit të Qarkut Shkodër për punën vjetore, në funksion të përcaktimit të prioriteteve 

dhe sfidave të së ardhmes, për të përmirësuar punën në të gjitha drejtimet. 

Raporti Vjetor 2011 pasqyron jo vetëm veprimtarinë e aparatit administrativ të KQSH, por dhe 

veprimtarinëe organit përfaqësues të Qarkut, duke pasqyruar Vendimet e Këshillit të Qarkut Shkodër 

gjatë vitit 2011, si dhe problematikat e vërejtura në ushtrimin e vendimarrjes së Këshillit të Qarkut 

Shkodër.  

 

1.1 Veprimtaria e Këshillit të Qarkut Shkodër  për vitin 2011 

Vendimarrja përfaqëson një nga funksionet më thelbësore të Këshillit të Qarkut Shkodër. Këshilli i 

Qarkut Shkodër ka marrë vendime gjithnjë duke marrë parasysh rrethanat e mundshme të së ardhmes, 

në përmbushje të prioriteteve, synimeve dhe objektivave strategjikë për zhvillimin e Qarkut Shkodër. 

Në kushtet aktuale të burimeve të kufizuara financiare të Këshillit të Qarkut Shkodër, vendimarrja ka 

synuar së pari në parapërgatitjen e administratës së Këshillit të Qarkut për t’iu bërë ballë sfidave të 

integrimit rajonal dhe kombëtar në BE. Në një kohë kur qëllimi dhe natyra e vendimarrjes ndryshon 

nga njëra çështje në tjetrën, procesi i shqyrtimit dhe miratimit të vendimeve i është nënshtruar 

procedurave të përzgjedhjes racionale dhe mirëinformimit të anëtarëve të Këshillit, për të marrë 

vendime racionale dhe të bazuara në ligj. Vendimarrja pluraliste që karakterizon organin  përfaqësues 

të  Këshillit të Qarkut Shkodër, e bën procesin e vendimarrjes transparent, ku nëpërmjet shqyrtimit dhe 
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debatit konstruktiv miratohen të gjitha çështjet dhe nismat politike në interes të komunave dhe 

bashkive të Qarkut Shkodër, në interes të zhvillimit rajonal, në interes të qytetarëve. 

Këshilli i Qarkut Shkodër është njësia ku nismat politike rajonale transformohen në akte 

administrative me fuqi detyruese të përgjithshme në të gjithë Qarkun e Shkodrës. Nismat politike për 

ndërtimin dhe zbatimin e politikave rajonale, janë iniciuar nga organet drejtuese ekzekutive të KQSH, 

si dhe nga anëtarët e Këshillit, në zbatim të planeve strategjike rajonale. Në bazë të Kushtetutës së 

Shqipërisë, politikat rajonale duhet të jenë të harmonizuara me politikën shtetërore. Për rrjedhojë të 

gjitha projektet e vendimeve të Këshillit,  janë argumentuar nga aparati administrativ i Këshillit të 

Qarkut Shkodër, në bazë të Kushtetutës dhe ligjeve të Shqipërisë, si dhe janë shqyrtuar paraprakisht 

nga komisionet  e Këshillit. Në këtë mënyrë ushtrimi i vendimarrjes së Këshillit të Qarkut Shkodër i 

është nënshtruar  një sërë hallkash zinxhirë, duke gërshetuar veprimtarinë e organeve drejtuese 

ekzekutive dhe organit përfaqësues të qarkut me veprimtarinë e aparatit administrativ të KQSH. 

 VENDIMET E KËSHILLIT TË QARKUT SHKODËR  2011 

  

1. Vendimi i Këshillit të Qarkut Shkodër nr.1, datë  23.02.2011 “Mbi veprimtarinë 

ekonomiko-finaciare të K.Q. Shkodër për vitin 2010”.  

2. Vendimi i KQSH nr. 2, datë 23.02.2011 “Mbi miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut 

Shkodër për vitin 2011”.  

3. Vendimi i KQSH nr. 3, datë 23.02.2011 “Mbi paketen fiskale të vitit 2011  të  K.Q. 

Shkodër”.  

4. Vendimi i KQSH nr. 4, datë 23.02.2011 “Mbi disa ndryshime të fondeve të trashëguara të 

KQSH  nga  viti 2010”.  

5. Vendimi i KQSH nr. 5, datë 23.02.2011 “Mbi miratimin e përdorimit të të ardhurave të 

planifikuara në vitin 2011 për  K.Q. Shkodër”.  

6. Vendimi i KQSH nr. 6, datë 23.02.2011 “Mbi një ndryshim të Vendimit të Këshillit të 

Qarkut Shkodër nr.20, datë 27.04.2010 “Për  miratim fondi për bashkëfinancimet në kuadër 

të bashkëpunimeve në Programet e BE”.  

7. Vendimi i KQSH nr.7, datë 23.02.2011  “Mbi miratimin e disa ndryshimeve në 

Rregulloren e Brendshme të K.Q. Shkodër ”.  
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8. Vendimi i KQSH nr. 8, datë 23.02.2011  “Mbi miratimin e struktures organike dhe pagave 

për administratën e K.Q. Shkodër për vitin 2011 ”.  

9. Vendimi i KQSH nr. 9, datë 23.02.2011 “Mbi miratimin e struktures organike dhe pagave 

për Ndërmarrjen Rajonale të Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Shkodër për vitin 2011”.  

10. Vendimi i KQSH nr.10, datë  23.02.2011  “Mbi disa ndryshime në  përbërjen e Komisionit 

të Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Shkodër ”.  

11. Vendimi i KQSH nr.11, datë 23.02.2011 “Mbi miratimin e disa vendimeve të marra nga 

Komisioni i Mbrojtjes së Tokës në Qark”.  

12. Vendimi i KQSH nr.12, datë 23.02.2011 “Mbi rikonfirmimin e strukturës nominale të 

antarëve të  Këshillit të Rregullimit të Territorit në Qarkun Shkodër për vitin 2011”.  

13. Vendimi i Këshillit të Qarkut Shkodër nr.13, datë 23.02.2011 “Mbi rikonfirmimin e 

Këshillit Teknik të  KRRTQSH për vitin 2011”.  

14. Vendimi i KQSH nr.14, datë 23.02.2011 “Për rimiratimin e azhornuar të përbërjes së 

Komitetit të Vlerësimit të Nevojave dhe Planifikimit të Shërbimeve, që vepron në Këshillin 

e Qarkut Shkodër”.  

15. Vendimi i KQSH nr.15, datë 23.02.2011 “Mbi miratimin e bashkëpunimit të Këshillit të 

Qarkut Shkodër  me programin ADA-SDC për Zhvillimin Rajonal të Veriut”.  

16. Vendimi i KQSH nr.16, datë  23.02.2011  “Mbi miratimin e bashkëpunimit të KQSH  me 

programin PNUD – ART GOLD 2”.  

17. Vendimi i KQSH nr.17, datë 23.02.2011 “Normativat e vajit, karburantit, gomave  për vitin 

2011”.  

18. Vendimi i KQSH nr.18, datë 23.02.2011  “Mbi miratimin e bashkëfinancimit të Lojrave 

Popullore Fest 2011, të organizuara nga OJF “The Door Albania”, si dhe shoqata artistike 

kulturore “Jehona”.  

19. Vendimi i KQSH nr.19, datë 23.02.2011 “Mbi heqjen nga inventari të dy  segmenteve 

rrugore nga inventari i Nd. Rajonale të Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Shkodër”.  

20. Vendimi i KQSH nr.20, datë 23.02.2011 “Mbi kalimin e   aksit rrugor nga inventari i 

Rrugeve Rurale të Komunës Vig- Mnelë në inventarin e Nd.R.M.Rr. R. Shkodër ”.  

21. Vendimi i Këshillit të Qarkut Shkodër nr.21, datë 23.02.2011 “Mbi miratimin e 

bashkëpunimit në projektin RIVA”.  
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22. Vendimi i KQSH nr.22, datë 23.02.2011 “Mbi  transferimin kapital të Zyrës së 

Informacionit Turistik Shirokë nga Këshilli i Qarkut Shkodër tek Bashkia Shkodër”.  

23. Vendimi i Këshillit të Qarkut Shkodër nr.23, datë 23.02.2011 “Për mbështetjen e zbatimit 

të  Projektit për Pyllëzimin e Brigjeve të Lumit Buna”.  

24. Vendimi i KQSH nr.24, datë 23.02.2011 “Për pension të posaçëm Z.Zenel  Drangu”.  

25. Vendimi i KQSH nr.25, datë 23.02.2011 “Për pension të posaçëmm Znj. Zyliha Kraja”.  

26. Vendimi iKQSH nr. 26, datë 23.02.2011 “Për pension të posaçëm Z.Filip Guraziu”.  

27. Vendimi i KQSH  nr.27, datë 23.02.2011 “ Për pension të posaçëm Z. Lazer Hila”.  

28. Vendimi i KQSH nr.28, datë 23.02.2011  “Për pension të posaçëm Z.Gjeto Vocaj”.  

29. Vendimi i KQSH nr.29, datë 23.02.2011 “Për dhënie Titulli “Mjeshtri i Punës“ ish- 

futbollistit Sabah Bizi”.  

30. Vendimi i KQSH nr.30, datë 23.02.2011“Për propozim për dhënie Titulli “Urdhëri Naim 

Frasheri i Artë“ Shkollës Kombëtare Artistike PRENG JAKOVA ”.  

31. Vendimi i KQSH nr. 31, datë 23.02.2011 “Për dhënie Titulli “Mjeshtri i  Punës “ ish 

sportistit Dede Bregu”.  

32. Vendimi i KQSH  nr.32, datë 05.07.2011 “ Për transferim fondi në Komunën Shalë për 

financimin e ndërtimit të linjës ajrore TM Ndërlysaj- Theth”. 

33. Vendimi i Këshillit të Qarkut Shkodër nr.33, datë 30.09.2011  “Konstituimi i Këshillit të 

Qarkut Shkodër ”.  

34. Vendimi i KQSH nr.34, datë 30.09.2011 “Për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të Qarkut 

Shkodër  Z.Maxhid Cungu”.  

35. Vendimi i KQSH nr.35, datë 30.09.2011 “Për përcaktimin e numrit të Nën/kryetarëve të  

Këshillit të Qarkut Shkodër”.  

36. Vendimi i KQSH nr.36, datë 30.09.2011 “Zgjedhja e antarëve të Kryesisë së Këshillit të 

Qarkut Shkodër ”.  

37. Vendimi i KQSH nr.37, datë 30.09.2011 “Zgjedhja e Nën/Kryetarit të Këshillit të Qarkut 

Shkodër Z.Pjerin Spathari”.  

38. Vendimi i KQSH nr.38, datë 30.09.2011 “Zgjedhja e Nën/Kryetarit të Këshillit të Qarkut 

Shkodër Z.Ferit Ringaj”.  
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39. Vendimi i Këshillit të Qarkut Shkodër nr.39, datë 07.11.2011 “Emërimi i Z.Pjerin 

Raboshta, Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Qarkut Shkodër ”.  

40. Vendimi i KQSH nr. 40, datë 07.11.2011 “Mbi disa ndryshime në Buxhetin e vitit 2011 të 

Këshillit të Qarkut Shkodër”.  

41. Vendimi i KQSH nr.41, datë 07.11.2011 “Mbi ndryshimin e Strukturës së Administratës së 

K.Q. Shkodër”.  

42. Vendimi i KQSH nr.42, datë 07.11.2011 “Për miratimin e Ngritjes së Njësisë për të Drejtat 

e Fëmijëve”.  

43. Vendimi i KQSH nr.44, datë 07.11.2011  “Mbi miratimin e distancave e kategorizimin e 

rrugëve në linjat rrethqytetase të transportit të arsimtarëve e nxënësve ”.  

44. Vendimi i KQSH nr.45, datë 07.11.2011 “Mbi disa ndryshime në përbërjen e Komisionit të 

Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Shkodër”.  

 

1.2 Problematikat  e evidentuara në funksionimin e KQSH në vitin 2011 

- Zgjedhja indirekte e drejtuesve dhe përfaqësuesve të Këshillit të Qarkut, ka rezultuar në 

pezullimin disa mujor të funksionimit të organit përfaqësues të KQSH gjatë vitit elektoral 

2011, si rezultat i zgjedhjeve të organeve të qeverisjes vendore.  Konstituimi i Këshillit të 

Qarkut Shkodër ka qenë  i ndërvarur me problemet e zgjedhjeve, që janë krijuar gjatë zgjedhjes 

së organeve përfaqësuese dhe ekzekutive të disa komunave dhe bashkive të qarkut Shkodër. 

- Një nga problemet më të rëndësishme të evidentuara në vitin 2011, ashtu si në vitet parardhëse,  

ka qenë mospagesa e taksës së Qarkut nga disa njësi të qeverisjes vendore, duke  minimizuar 

mundësinë e Këshillit të Qarkut për të realizuar investime me rëndësi rajonale. Për rrjedhojë 

është i domosdoshëm ndërgjegjësimi i kryetarëve të komunave dhe bashkive, për të paguar 

taksën e Qarkut, në mënyrë që të rritet mundësia financiare e Këshillit të Qarkut Shkodër  për 

të realizuar politikat rajonale në favor të komunave dhe bashkive të qarkut Shkodër. Gjithashtu 

në funksion të debatit konstruktiv, në funksion të transparencës, duhet të ketë një shkallë më të 

gjerë pjesmarrje nga përfaqësuesit e Këshillit të Qarkut Shkodër në ushtrimin e vendimarrjes. 
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1.3 Veprimtaria e organit drejtues ekzekutiv të KQSH për vitin 2011 

Funksionet e menaxhimit të administratës, të ushtruara nga Kryetari
3
 i Këshillit të Qarkut Shkodër  

gjatë vitit 2011, kanë konsistuar në ushtrimin e  pesë funksione kryesore: drejtimi, planifikimi, 

organizimi, koordinimi dhe raportimi. 

 

 Planifikimi ka qenë ngushtësisht i lidhur me vendimarrjen, që është pasqyruar në aftësinë e 

organeve drejtuese ekzekutive për të ndërmarrë nisma politike të menduara mire dhe të 

argumentuara nga ana ligjore, në interes të zhvillimit të qarkut Shkodër. Planifikimi gjatë vitit 

2011 ka konsistuar  në menaxhimin e fondeve dhe burimeve financiare të Këshillit të Qarkut 

Shkodër, në përputhje me objektivat strategjikë të zhvillimit rajonal. 

 Organizimi ka përfshirë strukturimin e KQSH në drejtori, sektorë, përcaktimin e pozicioneve të 

veçanta të punës, krijimin e niveleve hierarkike dhe përcaktimin e mënyrës së raportimit të 

vartësve tek eprorët. Organizimi, i lidhur ngushtë me menaxhimin e burimeve njerëzore, i ka 

dhënë përparësi trajnimit dhe zhvillimit të personelit, duke ngritur kapacitetet administrative 

për t’iu përgjigjur sfidave të integrimit rajonal dhe kombëtar në Bashkimin Evropian. 

Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe strukturimi i administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër 

gjatë vitit 2011, ka pasur si objektiv parësor motivimin e zyrtarëve të kualifikuar, të cilët me  

performancën e tyre kanë demostruar përgjegjegjshmëri, përkushtim  dhe aftësi të larta 

profesionale.  

                                                             
3 Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Z.Gjovalin KOLOMBI (Janar –Shtator 2011) dhe në vazhdim  
Z.Maxhid CUNGU  i zgjedhur me Vendimin e KQSH nr.34, datë 30.09.2011. 

DREJTIMI

ORGANIZIMI

KOORDINIMI

RAPORTIMI

PLANIFIKIMI
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 Drejtimi i administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër gjatë vitit 2011, ka qenë funksioni 

menaxhues më dinamik dhe i dukshëm. Drejtimi i mirë i administratës së Këshillit të Qarkut 

Shkodër ka gjeneruar rezultate efektive në performancën e aparatit administrativ. Udhëheqja, 

motivimi dhe ndryshimi i gjërave në kohën duhur, në interes të zhvillimit rajonal, janë tre 

komponentët kryesorë të ushtruara nga drejtuesit e organeve ekzekutive të Këshillit të Qarkut 

Shkodër. 

 Koordinimi i punës së individëve të ndryshëm ka qenë një nga funksionet menaxhuese më të 

rëndësishme, në mënyrë që të gjitha njësitë administrative të punojnë në harmoni me njëra 

tjetrën, që aparati administrativ të funksionojë si një i tërë në përmbushje të përgjegjësive 

ligjore. 

 Raportimi ka shërbyer si bazë për llogaridhënien, duke informuar në vijimësi  përfaqësuesit e 

zgjedhur të Këshillit të Qarkut Shkodër, për veprimtarinë dhe performancën e administratës së 

KQSH. Raportimi është një proces zinxhir, pasi  zyrtarët e administratës raportojnë për 

veprimtarinë  e tyre tek Kryetari i Këshillit të Qarkut, ndërsa Kryetari i Këshillit të Qarkut 

raporton  dhe mban përgjegjësi  para Këshillit për gjithë aktivitetin e aparatit administrativ nën 

drejtimin e tij. Raportimi është i lidhur ngushtë me kontrollin, për rrjedhojë është krijuar 

mundësia të monitorohet ecuria e realizimit të detyrave dhe veprimtarisë së administratës së 

KQSH, duke analizuar progresin e arritur kundrejt objektivave të përcaktuara, duke 

identifikuar problemet në kohën e duhur dhe duke gjetur alternativat  për përmirësim. 

 

2. VEPRIMTARIA E ADMINISTRATËS SË KQSH PËR VITIN 2011 

2.1 MARËDHËNIET ME JASHTË  

Marëdhëniet me Jashtë kanë qenë në fokus të veprimtarisë së organeve drejtuese ekzekutive të 

Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2011. Proçesi i bashkëpunimit në nivel rajonal ka synuar 

bashkëpunimin ndërkufitar me fqinjët, si dhe  bashkëpunimin me partner nga shtetet e Bashkimit 

Evropian, si parakusht për  zhvillimin ekonomik e shoqëror të qarkut Shkodër. Në kuadrin e plotësimit 

të prioriteteve të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, si dhe Programit të Para-aderimit të 

Komisionit Evropian, rëndësi parësore gjatë vitit 2011 ka pasur forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve 

administrative të KQSH, për krijimin e një administrate  të përgjegjshme dhe të aftë për tu përballur 
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me sfidat e integrimit rajonal, në funksion të integrimit të vendit dhe përshtatjes me strukturat e 

ngjashme të Bashkimit Evropian. Perceptimi  i drejtë i kërkesave bashkëpunuese, pjesëmarrja në 

programet e BE për krijimin e një mentaliteti bashkëkohor në politikat strategjike, forcimi i rolit të 

administratës në shërbim të komunitetit dhe qytetareve, kanë qenë sfidat e politikës së jashtme të 

KQSH për vitin 2011. 

 

Arritjet e  KQSH në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar dhe rajonal 

 

Bashkëpunimi ndërkufitar si premisë kryesore drejt bashkëpunimit rajonal dhe më gjerë, është 

konkretizuar në vitin 2011 me fitimin e projekteve të përbashkëta, në kuadër të Programit IPA – CBC 

Shqipëri Mali i Zi, si dhe Programit IPA Adriatik. 

 

PROJEKTET FITUESE 2011 

Iniciativa e rëndësishme e Këshillit të Qarkut Shkodër e implementuar për herë të dytë në vitin 2010, 

në  shkrimin e gjashtë projekteve në kuadër të thirrjes së dytë për propozime, Programi Ndërkufitar 

IPA 2007-2013 Shqipëri-Mal i Zi, është finalizuar me fitimin e dy projekteve në vitin 2011, të ideuara 

dhe të shkruara direkt në anglisht nga stafi i administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër. Investimi tek 

kapitali njerëzor nëpërmjet trajnimeve të shumta brenda dhe jashtë vendit, ka dhënë rezultatet e 

pritshme, në përmbushje të objektivave të organeve drejtuese ekzekutive të KQSH, për t’iu përgjigjur 

sfidave të integrimit në BE.  

PROJEKTET FITUESE PËR VITIN 2011, NË KUADËR  TË PROGRAMIT  IPA NDËRKUFITAR 2007-

2013 SHQIPËRI-MAL I ZI 

 

Nr. 

 

 

Masa 1.1 

 

Titulli i projektit 

 

Aplikant drejtues 

 

 

Vlera totale e buxhetit 

 

1. 

 

 

Promovimi i trashigimisë 

kulturore në zonën kufitare 

 

 

Pakti Ndërkufitar, 

trashigimi kulturore pa 

kufinj 

 

 

Bashkia Vau-Dejës 

 

€ 112 921 

 

 

2. 

 

 

Zhvillimi ekonomik me 

theks në promovimin e 

turizmit 

 

Vendosja e produkteve të 

përbashkëta në tregun 

ndërkombëtar 

 

Komuna Shkrel 

 

€ 367.147,80 
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Suksesi në finalizimin e kësaj pune të vështirë, ka ardhur si rezultat i realizimit të kësaj pune me 

përkushtim dhe  përgjegjësi nga zyrtarët e Drejtorisë së Projekteve, që e njohin shumë mirë gjuhën 

angleze.  Shkrimi i projekteve në interes të komunave dhe bashkive, dëshmon rolin dhe kontributin e 

KQSH në zhvillimin e njësive vendore të Qarkut Shkodër. 

PROJEKT FITUES NË KUADËR TË PROGRAMIT  IPA CBC 2007-2013 

Angazhimi i administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për të bashkëpunuar në cilësinë e partnerit në 

një sërë projektesh të rëndësishme, në kuadër të Programit IPA ADRIATIK,  është finalizuar në vitin 

2011 me fitimin e projektit me titull “Rrjeti Rinor i Adriatikut”, ku Këshilli i Qarkut Shkodër në 

cilësinë e partnerit do të përfitojë 206.000 Euro, ndërsa kontributi i programit në total është 

3.712.431,60 Euro. Aplikanti Drejtues është  Provincia e Gorizes (Friuli Venezia Giulia), Itali. 

Titulli i plotë i projektit: Ndarja e përvojave dhe zhvillimi i mjeteve të përbashkëta, në mënyrë që të 

rritet pjesëmarrja e komunitetit të të rinjve përreth Adriatikut në shoqërinë civile në krijimin e një 

rrjeti. 

Projekti YOUTH ADRINET synon të promovojë veprime me synim final përfshirjen në rritjen e 

identitetit evropian dhe pjesmarrjen aktive të të rinjëve në jetën shoqërore. Qëllimet kryesore të 

projektit janë te vendosura  në zonën e pellgut të Adriatikut dhe aktivitetet kryesore të projektit 

përfshijnë:  

- Veprime të bashkëpunimit institucional midis aktorëve politikë në krye të menaxhimit të 

politikave rinore. 

- Ofrimi i një modeli, ku parimi i një qytetarie aktive për të rinjtë gjen vendin e duhur, një qasje 

metodologjike e përparuar, që përfshin një dimension lokal dhe transnacional. 

- Një proces trajnimi i fokusuar në krijimin e mundësive të reja për punësimin e të rinjve. 

 

PROGRAMI  IPA ADRIATIK 2011 

Në kuadër të thirrjes së dytë për propozime gusht/nëntor 2011 të Programit IPA Adriatik të 

Bashkëpunimit Ndërkufitar 2007-2013, Këshilli i Qarkut Shkodër ka punuar me ritëm të lartë dhe 

intensitet, duke aplikuar në shumë projekte si: për ngritje kapacitetesh, në fushat e mjedisit, të turizmit, 

të kulturës, të infrastrukturës. Më 2 nëntor 2011 u mbyll paraqitja nëpërmjet internetit (online) e 
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projekt-propozimeve. Numri i projekt-propozimeve të paraqitura nga stafi i administratës së KQSH 

nëpërmjet internetit arriti në 240 (dyqind e katërdhjetë).  

 

PROGRAM I ZHVILLIMIT RAJONAL (RDP) 

 

Objektivi i Përgjithshëm 

- Programi i Zhvillimit Rajonal kontribuon në mënyrë të konsiderueshme për një zhvillim të 

barabartë social dhe ekonomik në qarqet e Shkodrës dhe Lezhës.  

 

Qëllimi i Projektit  

- Përmirësimi i qasjes së barabartë të qytetarëve në shërbimet publike cilësore dhe i mundësive 

ekonomike në Qarkun e Lezhës dhe Shkodrës, në veçanti në zonat e pafavorizuara, nëpërmjet 

forcimit të institucioneve të qarkut. 

 

Rezultatet e  pritura dhe aktivitetet kryesore 

1. Mbështetja e një kuadri efektiv institucional për decentralizimin, i cili synon rezultate për një 

zhvillim të barabartë. 

2. Zhvillimi dhe institucionalizimi i proceseve të planifikimit të zhvillimit gjithëpërfshirës rajonal 

dhe i buxhetimit në rajonet e Shkodrës dhe Lezhës. 

3. Zhvillimi rajonal i përshpejtuar nëpërmjet iniciativave të projektit dhe zbatimit efektiv. 

 

Në  kuadër të politikave kombëtare për një zhvillim rajonal të balancuar, me qëllim zhvillimin social 

ekonomik, uljen e varfërisë, barazinë, demokratizimin dhe sundimin e ligjit, në mars 2011 ka filluar  

zbatimi i Programit për Zhvillimin Rajonal. Këshilli i Qarkut Shkodër dhe ai i Lezhës janë caktuar për 

të koordinuar Programin e Zhvillimit Rajonal dhe janë institucionalisht partner të projektit. Ky 

program do të ndikojë ndjeshëm në zhvillimin e kuadrit ligjor e institucional për të pasur rajone, 

decentralizim efektiv dhe zhvillim të barabartë.  
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2.2 DREJTORIA E PROGRAMIM-ZHVILLIMIT  

 

Treguesit kryesorë të veprimtarisë së Drejtorisë së Programim Zhvillimit gjatë vitit 2011: 

- Koordinimi i punës  për hartimin e strategjive apo programeve të zhvillimit ekonomik - social 

në nivel rajonal, duke organizuar bashkëveprimin e të gjithë aktorëve që përfshihen në këtë 

proces të gjerë, shmangjen e ndërhyrjeve të njëjta, vendosjen e prioriteteve për ndërhyrje, si 

dhe ndjekjen e zbatimit të tyre. 

- Mbledhja e të dhënave  mbi vlerat e indeksit të zhvillimit social –ekonomik, për nivelin e 

varfërisë, për nivelin e papunësisë, të ardhurat lokale, niveli i arsimimit të detyrueshëm, në 

mënyrë që të kryhen analiza,  kërkime shkencore. 

- Krijmi i produkteve turistike, krijimi i paketave rajonale turistike dhe angazhimi në projekte të 

zhvillimit të turizmit. 

 

 

2.2.1   Sektori i Statistikës  

 

Grumbullim informacioni 

Mbledhje, përpunim dhe shpërndarje informacioni për territorin, si bazë për mundësinë e objektivitetit 

në realizimin e materialeve dhe analizave të ndryshme, partneritet në projekte dhe informacion për 

projekte, që zbatohen në territorin e qarkut Shkodër, si dhe mundësi për krijimin e një sistemi  

monitorimi në realizimin e tyre nëpërmjet treguesve të ndryshëm, të vendosur sipas standarteve. Duke 

e konsideruar shpërndarjen e informacionit mbi territorin si marketing për nxitjen e interesit të 

invesitorëve, gjatë vitit 2011 është bëre rifreskimi i të dhënave për popullsinë, për arsimin, për 

shëndetsinë, për biznesin, për punësimin, për bujqësinë. Grumbullimi  i informacionit është realizuar 

Drejtoria e
Programim 
Zhvillimit

Sektori i

Statistikës

Sektori i

Turizmit
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me anë të shkresave zyrtare drejtuar njësive vendore të Qarkut Shkodër, si dhe kontakteve të 

drejtpërdrejta me institucione publike, që disponojnë të dhëna sipas veprimtarisë që kryejnë. Në 

vijimësi të dhënat janë hedhur në të dy formatet, atë excel dhe access aplication, gjithashtu edhe në të 

gjitha dosjet e komunave dhe bashkive. 

 

Publikimi i informacionit 

Duke qenë se interneti siguron akses më të madh në proçesin e informimit të publikut dhe biznesit, 

janë përgatitur dhe përditsuar materiale, të dhëna për faqen e internetit, si dhe informacione të 

ndryshme për rubrikat: 

- Qarku Shkodër  

- Investimet në vite 

- Turizmi 

- Mjedisi 

- Veprimtari të Këshillit të Qarkut Shkodër 

- Strategjia  

Bashkëpunëtorëve: si RDP, DLDP, ADA, SDC, IC, GIZ, GTZ, SNV, MADA, Teuleda, Bashkisë 

Shkodër, Drejtorisë Arsimore, Medias, NGO-ve, Dhomës së Tregëtisë, Universitetit, si dhe 

përfaqësuesve të projekteve të ndryshme  u janë ofruar të dhëna, të cilat kanë vlejtur për shkrimin  e 

projekt-propozimeve, për veprimtari shkencore, analiza mbi territorin. 

 

2.2.2 Sektori  i Turizmit dhe Zhvillimit 

 

- Janë pasuruar  të dhënat për turizmin  dhe janë paraqitur në faqen e internetit. 

- Ështe marrë pjesë në aktivitete të ndryshme të marketingut për promovimin e resurseve 

turistike,  debate televizive, në funksion të zhvillimit të turizmit. 

- Janë shkëmbyer të dhëna për hartimin e projekteve të ndryshme në kuadër të programeve IPA. 

- Janë kontaktuar komunat e bashkitë për grumbullim dhe shkëmbim informacioni mbi lëvizjen 

e turistëve. 

- Është ndjekur projekti “Majat e Ballkanit”. 

Nxitja dhe koordinimi për hartimin e strategjive lokale të njësive të nivelit të parë të pushtetit vendor 

dhe bashkëpunimi me pushtetin qëndror për realizimin e dokumenteve në nivel kombëtar, është 

konkretizuar në angazhimin e Sektorit të Zhvillimit për hartimin e strategjive të zhvillimit në qarkun e 
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Shkodrës. Gjithashtu stafi i Zyrës së Zhvillimit ka marrë pjesë aktive në një sërë trajnimesh dhe 

aktivitetesh,  në kuadrin e zbatimit të programeve të zhvillimit në qarkun e Shkodrës. 

 

Programi për zhvillimin lokal dhe decentralizimin 

Gjatë vitit 2011 është vazhduar me ndjekjen e  aktiviteteve të fazës së dytë në projektin “Programi për  

zhvillimin lokal dhe decentralizimin”, financuar nga kooperimi zviceran, implementuar nga 

Intercooperation. Për fazën e dytë (Mars 2010 – 2013) buxheti total është 4.9 milion franga zvicerane. 

Qëllimi kryesor i programit është të mbështesë një grup bashkish e komunash në qarkun Shkodër dhe 

në qarkun Lezhë që të planifikojnë, zbatojnë dhe monitorojnë me sukses një proces kompleks dhe të 

balancuar për zhvillimin lokal dhe decentralizimin.  Linjat e veprimtarive kryesore të programit janë: 

- Planifikimi strategjik dhe buxhetimi. 

- Menaxhimi fiskal dhe financiar. 

- Shërbime publike dhe administrative. 

- Mekanizma të rinjë informimi dhe komunikim me qytetarët. 

- Forcimi i bashkëpunimit ndërkomunal dhe rajonal. 

Aktivitetet e zhvilluara në kuadër të zbatimit të programit gjatë vitit 2011,  ku ka qenë pjesë dhe 

Këshilli i Qarkut Shkodër janë: 

- Procesi i hartimit dhe monitorimit të strategjive lokale.  

- Planifikimi i buxhetit afatmesëm. 

- Menaxhimi i mbetjeve urbane. 

- Përmirësimi i informacionit. 

- Aplikimi për projekte  për financim. 

Rolin koordinues në të gjithe procesin e ka kryer Drejtoria e Programim Zhvillimit, e cila ka qenë 

prezent në të gjtha aktivitetet planifikuese. 
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Procesi i Zhvillimit Rajonal 

Që në vitin 2008, duke u mbështetur në V.K.M. nr.773, datë 14.11.2007 “Për miratimin e Strategjisë 

Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal , për periudhën 2008-2013” Këshilli i Qarkut Shkodër  mori 

iniciativën për paraprirjen e procesit që parashikon Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal.  

Në vazhdimësi të këtij procesi hapat e ndjekur në vitin 2011 për hartimin e Strategjisë së Zhvillimit  

Rajonal, mbështetur nga GTZ  kanë ndjekur rrjedhën e mëposhtme :  

- Redaktimi i KSZHR.   

- Shtesë e sugjerimeve përfundimtare. 

- Përgatitja për botim dhe shtypi. 

- Shpërndarja në proces. 

 

Bashkëpunimi me Programin ARTGold2 

Objektivi kryesor i Programit ART Gold 2 të PNUD – it në Shqipëri, në linjë dhe me Strategjinë e 

Qeverisë për Zhvillimin Rajonal, si dhe me Strategjinë për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 

është: Të mbështesë qeveritë dhe komunitetet vendore në zhvillimin dhe zbatimin e planeve të 

zhvillimit.  

Ky program në Shqipëri do të mbështesë qeverinë shqiptare në zbatimin e politikave dhe strategjive  

vendore për arritjen e objektivave të zhvillimit të mijëvjeçarit dhe përmbushjen e kërkesave të procesit  

të anëtarësimit në BE. Në kuadër të zbatimit të objektivave dhe aktiviteteve që përfshin ky program 

synohet: 

 Mbështetja e qarqeve në përcaktimin dhe zbatimin e planeve strategjike.  

 Forcimi i kapaciteteve në kuadër të decentralizimit dhe procesit të planifikimit strategjik.  

 Rritja e kapaciteteve nëpërmjet bashkëpunimit me partneritetet ndërkombëtare. 

Aktivitetet në kuadër të Programit ARTGold2 gjatë vitit 2011: 

 



Raport i Veprimtarisë së Këshillit të Qarkut Shkodër 2011 

 

 

 
20 

Planifikimi Strategjik për Turizmin e Qëndrueshëm  

- Janar 2011 – Ngritja e Grupit të Punës për Procesin e Planifikimit Strategjik.  

- Shkurt 2011 – Mbledhja e Grupit të Punës për Planin Strategjik.  

- Shkurt 2011 – Takime pune në Pukë (22/02), M. Madhe (23/02), Shkodër (24/02). 

- Prill 2011 – Fokus Grupet. 

- Maj - Shtator 2011: Përpunimi dhe plotësimi i dokumentit të Planit Strategjik nga ekspertët  

e NEXT Studio.  

- Nëntor  - Dhjetor 2011: Korrektimi i dokumentit strategjik dhe përgatitja për publikim.  

- Gjatë gjithë kësaj periudhe është punuar për të pasur dhe faqen web Planin Strategjik për  

Turizmin e Qëndrueshëm: http://shkodraregionstrategicplanning.eu/   

Drejtoria e Programim Zhvillimit ka bërë gjithë koordinimin me aktorë  të ftuar në proces, si dhe ka 

punuar në përputhjen  e materialit të ri me dokumentet strategjike  ekzistuese.   

Mbështjetja e TEULEDA-s  për rritjen e saj drejt një RIDA
4
 

 Konsulencë dhe asistencë nga ekspertë të AGA2 për përgatitjen e një manuali për Agjencinë e 

Zhvillimit Ekonomik Lokal “TEULEDA” për përmirësimin e statutit të saj.  

 Riaktivizimi dhe vënia në efiçencë e Fondit të Garancisë për kreditimin e SME në Qarkun 

Shkodër. 

 Korrik 2011:  Mision i përbashkët i rajoneve të ndryshme italiane me ekspertë të AGA2 dhe 

Ministrisë së Brendshme.  

 Aktivitete në kuadrin e projektit, Laboratori i Zhvillimit Njerëzor - LHD  

 Janar 2011 – Mbledhja e Grupit të Punës për LHD për përcaktimin e nevojave formuese në 

institucionet e rajonit dhe jo vetëm. 

 Maj 2011 – Shkolla e Pranverës në Itali (pjesë integrale e LHD me pjesmarrës përfaqësues nga 

Administrata Publike + shoqëria civile + Universiteti).   

 Qershor 2011 – Inagurimi i sallës së LHD. 

 Qershor - Nëntor 2011: Module trajnuese të zhvilluara pranë ambienteve të LHD-së.  

 

                                                             
4 Shih shpjegimin e  termave në fillim të Raportit Vjetor 2011. 

http://shkodraregionstrategicplanning.eu/
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Ndjekja e zbatimit të Projektit “RIVA”  

Aktivitetet e vitit 2011 për zbatimin e Projektit “RIVA”, projekt i financuar nga Qeveria Italiane:  

 Trajnim mbi menaxhimin e qëndrueshëm të Liqenit Shkodër  (4 persona nga Qarku Shkodër,  

12 persona përfaqësues të Universitetit”Luigj Gurakuqi”, përfaqësues të shoqërisë civile, të 

Drejtorisë Rajonale të Peshkimit, të Agjencisë Rajonale të Mjedisit, si dhe të Shoqatës së 

Peshkatarëve).  

 Tre misione të partnerëve italianë në përmbylljen e aktiviteteve me Bashkinë Shkodër, Qarkun 

Shkodër, Universitetin e Shkodrës, sipas aktivteteve të parashikuara në projekt. 

 Dy misione të partnerëve italianë në Tiranë në bashkëpunim me partnerët kombëtar të 

Shqipërisë, të Ministrisë së Mjedisit dhe Departamentit të Strategjive pranë Kryeministrisë.  

 Trajnime mbi edukimin mjedisor.  

 Konferenca përmbyllëse, Tetor 2011. 

Forcimi  i menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve  dhe kullotave komunale  

Këshilli i Qarkut në këtë projekt ka rol mbështetës. Ky projekt është  bashkëfinancim i  SNV 

( Organizata H ollandeze për Zhvillim) dhe SIDA (Agjencia Suedeze Ndërkombëtare e  

B ashkëpunimit për Zhvillim).  

Aktivitetet e zhvilluara gjatë vitit 2011, në kuadër të zbatimit të projekti t. 

 P ërzgjedhja e dy komunave në Qarkun Shkodër, Shkrel  (Rrethi M.Madhe) dhe   Shllak  

( Rrethi Shkodër).  

 Gjatë muajit Janar dhe Shkurt  2011  u realizua  anketim i i  banorëve të fshatrave në  

K omunën  Shllak dh e  Shkrel. Pyetsori i përgatitur për këtë qëllim përmbante tregues për  

gjendjen social ekonomike  të banorëve të komunave dhe problemet me pyjet dhe kullotat. 

 21 Tetor 2011,  trajnim  mbi rregjistrimin e pyjeve dhe kullotave  në Zyrat e Rregjistrimit të  

Pasurive të Paluajtshme , të transferuara në pronësi të komunave të  Shkodrës dhe Malësisë së 

Madhe , bazuar  në VKM Nr.22, datë 09.01.2008. 

 18 Nëntor 2011 , takim pune  mbi metodat për vlerësimin organizativ mbi aspektet gjinore.  

Lehtësimi  për vlerësimin e situatës përsa i përket pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të burrave dhe 

grave në menaxhimin e qëndrueshëm të  pyjeve dhe kullotave. Komponentët kryesorë të këtij 

trajnimi ishin :  aksesi, ndërgjegjësimi, pjesëmarrja dhe përfaqësimi.  

 10 Dhjetor 2011, Panair  në Ditën e Tokës Nënë, dita  ndërkombëtare për festimin e diversitetit  
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të ushqimit lokal dhe të drejtës për një ushqim më të mirë, të denjë dhe të pastër. Organizimi u 

bë nga bas hkëpunimi i SNV, VIS dhe Bashkisë  Shkodër. 

Rezultatet e pritshme të këtij projekti janë:  

 Përmirësimi i menaxhimit të  decentralizuar dhe sigurimi më i  mirë i të drejtës së pronësisë   

për përdoruesit e pyjeve dhe kullotave  në komunat Shkrel dhe Shllak.  

 Përmirësimi i strategjive të menaxhimit të orientuar ndaj përdoruesve dhe mundësive për  

gjenerimin e të ardhurave për përdoruesit e pyjeve dhe kullotave komunale, në komunat   

Shkrel dhe Shllak.  

 Përmirësimi dhe forcimi i kuadrit institucional  politik  dhe ligjor  për përdoruesit e pyjeve dhe 

kullotave komunale.  

 Përmirësimi i menaxhimit të zonave të pyjeve dhe kullotave komunalë, nëpërmjet   

kapaciteteve të fuqizuara  dhe gadishmërisë së njësive të qeverisjes vendore,  në mbështetje të  

zhvillimit të q ëndrueshëm.  

Bashkëpunimi me organizmat vendase dhe të huaja 

Gjatë vitit 2011 janë kryer dhe një sërë veprimtarish të tjera, të cilat kanë qenë në funksion të punës së 

përditshme. Këto takime pune kanë qenë të lidhura  me fushën e turizmit, mjedisit dhe kanë rezultuar  

në bashkëpunime me organet e qeverisjes qëndrore dhe vendore, me Universitetin “Luigj Gurakuqi”,  

me Akademin e Shkencave, Dhomën e Tregtisë, me shoqata dhe donatorë të ndryshëm.  

 

2.3 DREJTORIA E HARTIMIT DHE MONITORIMIT TË PROJEKTEVE 

Nëpërmjet këtij raporti synohet të paraqitet “historia njëvjeçare” e Drejtorisë së Hartimit dhe 

Monitorimit të Projekteve, me qëllim që jo vetëm të pasqyrohet performanca e stafit të kësaj drejtorie 

gjatë vitit 2011, por kjo analizë pune shërben për të përcaktuar objektivat, për të  projektuar programin 

e punës për të ardhmen. 

 

 

 

Çurçill ka thënë: 

“sa më kthjellët të shohim historinë e shkuar, aq më 

mirë do të mund të projektojmë të ardhmen” 

Çurçill ka thënë: 

“sa më kthjellët të shohim historinë e shkuar, aq më mirë 

do të mund të projektojmë të ardhmen” 
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Ngritja e Drejtorisë së Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve, bazohet në VKQ Nr.9, datë 27.01.2010 

“Mbi Strukturën dhe Pagat e Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2010“. 

Për implementimin e programit të punës, vënies në jetë të vizionit dhe objektivave të Drejtorisë së 

Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve, struktura e kësaj drejtorie është e ndarë në dy sektorë. 

  

 

VEPRIMTARIA E DREJTORISË SË HARTIMIT DHE MONITORIMIT TË PROJEKTEVE 

Sektori i Marëdhënieve me Programet e BE Sektori i Marëdhënieve me Ministrinë e Integrimit 

- Mbajtja dhe zhvillimi i marrëdhenieve me 

Programet e BE. 

- Përpunimi dhe përditësimi i faqeve të 

internetit që kanë lidhje me Programe të 

BE. 

- Pjesëmarrja në grupe pune të ngritura nga 

Këshilli i Qarkut, të cilat kanë fokusin e 

tyre shkrimin e strategjive. 

- Raportimi tek eprorët për problematikën e 

hasur gjatë bashkëpunimit me BE apo 

aktorë të tjerë. 

- Bashkëpunimi me Sektorin e 

marrëdhenieve me MIE, me qëllim 

mbarëvajtjen e proçesit të punës. 

- Dhënia e ndihmës dhe asistencës teknike 

njësive vendore për hartimin e projekteve 

sipas kritereve dhe standarteve të BE. 

- Hartimi i raportit 6-mujor dhe vjetor i 

Drejtorisë. 

- Mbajtja dhe zhvillimi i marrëdhenieve me MIE. 

- Bashkëpunimi me sektorët dhe drejtoritë e 

Këshillit të Qarkut Shkodër në zbatim të detyrave 

të ngarkuara. 

- Pjesëmarrja në grupe pune të ngritura nga Këshilli 

i Qarkut, të cilat kanë fokusin e tyre shkrimin e 

strategjive. 

- Raportimi tek eprorët për problematikën e hasur 

gjatë bashkëpunimit me MIE apo aktorë të tjerë. 

- Bashkëpunimi me Sektorin e Marrëdhenieve me 

Programet e BE, me qëllim mbarëvajtjen e 

proçesit të punës. 

 

 

DREJTORIA E 
HARTIMIT DHE 

MONITORIMIT TË 
PROJEKTEVE

Sektori i 
Marrëdhenieve me 

Programet e 
Bashkimit Evropian 

Sektori i 
Marrëdhenieve me 

Ministrinë e 
Integrimit 
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Një vend, i cili është duke u përgatitur për të hyrë në Bashkimin Evropian duhet të fuqizojë 

institucionet, të ngrejë kapacitetin menaxhues dhe sistemet administrative në standarde evropiane. Një 

gjë e tillë është vënë në zbatim me ngritjen e Drejtorisë së Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve. 

Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve ka vendosur standarde për rajone të tjera të 

Shqipërisë, jo vetëm duke shkruar por dhe duke fituar projekte, duke hartuar koncepte zhvillimi (kjo 

në bashkëpunim me Drejtorinë e Zhvillimit dhe ekspertët përkatës), duke monitoruar projekte dhe 

duke vlerësuar projekte, duke trajnuar dhe bashkëpunuar ngusht me njësitë e qeverisjes vendore të 

qarkut Shkodër. 

Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve gjatë veprimtarisë së saj ka marrë në konsideratë 

dhe është mbështetur në axhendën për zhvillim ekonomik e social të qëndrueshëm, axhendën e 

integrimit në Bashkimin Europian, si dhe atë të realizimit të Objektivave të Mijëvjecarit. Drejtoria e 

Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve nëpërmjet punës së saj është përpjekur të kristalizojë qartë 

vizionin afatmesëm dhe afatgjatë të zhvillimit të vendit, bazuar kjo në një proçes të hapur e transparent 

që garanton përfshirjen e gjerë të shoqërisë civile, komuniteteve vendore, komunitetit të biznesit, 

grupeve të tjera të interesit, strukturave akademike e shkencore të vendit. 

Në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim përcaktohet se: “Përmirësimi i cilësisë dhe 

efikasitetit të administratës publike në shpërndarjen e shërbimeve ndaj publikut dhe angazhimi i saj në 

zbatimin e kësaj strategjie, është çelësi i suksesit që garanton përballimin e sfidës së integrimit 

evropian...Realizimi i këtij vizioni, që shpreh aspiratat kombëtare, është përgjegjësi e të gjithë 

shqiptarëve”. Fjalët e kësaj Strategjie kanë qënë një nxitje, motivim, por dhe forcë më e madhe në 

punën e Drejtorisë gjatë vitit të kaluar. Na është besuar një çelës, që jemi përpjekur ta përdorim me 

efikasitet dhe na është besuar një përgjegjësi të cilën shpresojmë se e kemi realizuar me sukses. 

Për Drejtorinë e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve, ideimi, hartimi i projekt-propozimeve ka 

qënë më i lehtë dhe më i realizueshëm, duke pasur parasysh pozicionin gjeografik të rajonit të 

Shkodrës, kushtet klimatike të favorshme, destinacionin turistik tërheqës për shkak të bukurive 

natyrore dhe trashëgimisë së pasur kulturore, kapacitetet njerëzore, afërsinë me tregjet evropiane. 

Është e rëndësishme të vlerësohet bashkëpunimi i ngushtë i përfaqësuesve dhe zyrtarëve të bashkive 

dhe komunave të qarkut Shkodër, bashkëpunim, që ka kurorëzuar dhe ka lënë shenjën e tij në sukseset 

e Drejtorisë së Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve për vitin 2011.  
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Veprimtaria kryesore e Drejtorisë së Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve  

 Hartimi dhe shkrimi i të paktën 2 projekteve cilësore në vit, rajonale dhe/ose ndërkufitare nga 

çdo zyrtar i Drejtorisë.  

 Bërja e vlerësimit të nevojave për t’u adresuar në projekte konkrete. 

 Kërkimi i burimeve të mundshme të financimit me qëllim gjenerimin e të ardhurave përmes 

projekt - propozimeve.  

 Gjenerimi i ideve, për tu detajuar  në projekte konkrete për financime të mundshme nga 

ministritë, donatorët dhe autoritete të tjera të interesuara.  

 Mbajtja e kontakteve dhe koordinimi i punës me aktorët e tjerë të huaj të përfshirë në projekt-

propozime.  

 Koordinimi me aktorët lokale dhe të gjithë partnerët e qarkut Shkodër për të mos pasur  

mbivendosje në adresimin e prioriteteve apo në projekte.  

 Menaxhimi i projekteve të financuara.  

 Marrja pjesë në takimet e partneriteteve implementuese të projekteve.   

 Mbajtja e kontakteve me menaxhuesit e programeve të bashkëpunimit ndërkufitar,  

Sekretariatet e Përbashkëta Teknike, veçanërisht në dhënien e informacioneve që kanë të bëjnë 

me monitorimin dhe ecurinë e projekteve.  

 Monitorimi i projekteve të qarkut on the spot. 

 Përgatitja e raporteve narrative dhe financiare të projekteve.  

 Përgatitja e aktiviteteve informuese për përfituesit e mundshëm nga qarku Shkodër. 

 Kordinimi i zhvillimit të projekt-propozimeve së bashku me përfaqësuesit e komunave, ofrimi 

i asistencës teknike gjatë zhvillimit të projekteve dhe trajnimi i stafit të komunave dhe 

bashkive lidhur me projektet. 
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PROGRAMI I BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR SHQIPËRI-MALI I ZI, 2007-2013 

Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Shqipëri-Mali i Zi, 2007-2013 është rezultat i përpjekjeve të bëra 

nga qeveritë e dy vendeve dhe mbështetësit e tjerë, me qëllim rritjen e bashkëpunimit ndërkufitar dhe 

zhvillimin ekonomik, social e kulturor të këtyre dy vendeve.  

Institucioni i Këshillit të Qarkut Shkodër duke pasur mundësinë dhe të drejtën e aplikimit për grante nën 

Thirrjen e 2-rë për Propozim për Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar Shqipëri-Mali i Zi, 2007-2013 ka 

paraqitur projekt-propozimet e tij.  

Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve, në thirrjen e dytë për projekt-propozime, në kuadër të 

Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar, Shqipëri – Mal i Zi ka paraqitur projekt-propozimet e saja. 

Brenda afateve kohore të caktuara nga Programi, zyrtarët e kësaj drejtorie kane paraqitur 6 projekt-

propozimet e tyre. Këto projekte janë shkruar në bazë të standarteve evropiane, në formatin e 

kërkuar nga Delegacioni Evropian dhe në gjuhën angleze.  Në këtë aspekt, vlerësohet dhe asistenca e 

Znj.Elona Memaj, gjatë hartimit të buxheteve për projektet përkatëse.  

Në thirrjen e e dytë për projekt-propozime, në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar, Shqipëri 

– Mal i Zi janë paraqitur 42 projekte. Nga 42 projektet e paraqitura janë përzgjedhur dhe kanë fituar 

11(njëmbedhjetë) projekte, midis të cilëve dhe 2 të shkruara nga zyrtarët e Drejtorisë:  

 Projekti i shkruar nga Znj.Etleva Papleka, ka si aplikant drejtues, Bashkinë Vau-Dejës dhe si 

aplikant i dytë, Bashkinë e Ulqinit. Partner të këtij projekti janë për anën shqiptare; Këshilli i 

Qarkut Shkodër, Shoqata e Gruas “Hapa të lehtë”, ndërsa partner për anën malazeze është Komuna 

e Tuzit dhe Shoqata Artistike “Ramadan Sarkic”. Titulli i projektit është: Pakt Ndërkufitar, 

Trashëgimi Kulturore pa Kufij. Kohëzgjatja e projektit është 11 muaj.  

 Projekti i shkruar nga Z.Kastriot Kruja, ka si aplikant drejtues, Komunën Shkrel dhe si aplikant të 

dytë Bashkinë e Podgoricës. Partner të këtij projekti janë për anën shqiptare; Këshilli i Qarkut 

Shkodër, MADA, ndërsa për anën malazeze është Dhoma e Artizanëve. Titulli i projektit është: 

Vendosja e produkteve të përbashkëta turistike në tregun ndërkombëtar. Kohëzgjatja e 

projektit është 12 muaj.  

Vlen për tu theksuar se projekti i dytë i shkruar për Komunën Velipojë nga Znj.Etleva Papleka teknikisht 

ka fituar,  por është vendosur në listën rezervë. Arsyeja është se nën masën 1.1 janë paraqitur 2 projekte të 

ndryshme me të njëjtin  aplikant, Bashkinë e Ulqinit. Në bazë të rregullores së BE një aplikant nuk mund të 

fitojë nën një masë më shumë se një projekt. Për këtë arsye edhe pse projekti, që është shkruar për 



Raport i Veprimtarisë së Këshillit të Qarkut Shkodër 2011 

 

 

 
27 

Komunën Velipojë ka fituar pikët maksimale,  nuk ka kaluar. Vetëm nëse Autoriteti Kontraktues nuk lidh 

kontratën, atëherë automatikisht financohet dhe projekti i Komunës Velipojë.  

Më poshtë është vendosur një informacion më i detajuar në lidhje me projektet fituese, të cilat do të 

financohen në kuadër të Programit Ndërkufitar IPA CBC Shqipëri Mal i Zi 2007-2013. 

 Projekti i shkruar nga Znj.Etleva PAPLEKA 

TITULLI Pakt Ndërkufitar Trashëgimi Kulturore Pa Kufij 

Aplikantë Bashkia Vau Dejës dhe Bashkia e Ulqinit 

Kohëzgjatja 11 muaj 

Masa  1.3 

Vendi Shqipëri: Shkodër, Vau- Dejës 

Mal i Zi: Ulqin, Podgoricë, Tuz 

Objektivi i përgjithshëm Ndjenja e identitetit rajonal dhe e solidaritetit mes Vau-Dejësit, Tuzit  

dhe Ulqinit do të ndërtohet ndër vite n.p.m ndërveprimit kumulativ në 

të gjitha aspektet e jetës sociale dhe ekonomike dhe në të gjitha nivelet. 

Objektivi/at  specifik  

 

Identiteti i folklorit dhe vlerat e përbashkëta mes Vau-Dejësit, Tuzit 

dhe Ulqinit, do të shpalosen, ruhen dhe promovohen nëpërmjet 

veprimeve njerëz me njerëz. 

Rezultatet e parashikuara - Rritje e fluksit të informacionit dhe komunikimit në të gjithë 

zonën kufitare, në mënyrë që së bashku të promovojmë, të 

ndajmë dhe të ruajmë identitetin e folklorit dhe përforcimin e 

vlerave të Vaut të Dejës, Tuzit dhe Ulqinit.  

- Veprime njerëz me njerëz  dhe iniciativa në mënyrë që të krijohet 

një zgjidhje e qëndrueshme për ruajtjen dhe promovimin e 

trashëgimisë kulturore rajonale të Vaut të Dejës, Tuzit  

dhe Ulqin e paraqitur dhe e vendosur. 

Aktivitetet kryesore 1 Simpoziume me specialistë të trashëgimisë kulturore.  

2 Shkëmbim ndërkufitar vizitash.  

3 Inagurimi i Dhomës-Ekspozitë Etnografike.   

4 Përzgjedhja e 60 fëmijëve.  

5 Kompozimi i Këngës Ndërkufitare Folklorike.  

6 Java e barazisë gjinore.  
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7 Parada/shfaqja folklorike (në rrugë). 

8 Parada e kostumeve.  

9 Hartimi i Planit të Veprimit.  

10 Promovimi i Katalogut dhe Revistës së Parë Tremujore.  

11 Festivali i Parë Ndërkufitar Folklorik për Fëmijë. 

 

 

 Projekti i shkruar nga Z.Kastriot KRUJA 

TITULLI Vendosja e produkteve të përbashkëta turistike në tregun ndërkombëtar 

Aplikantë Komuna Shkreli dhe Bashkia e Podgoricës 

Kohëzgjatja 12 muaj 

Masa  1.1 

Vendi Shqipëri: Komuna Shkrel  

Mal i Zi: Podgorica, Danilovgrad, Ulcinj, Bar, Budva, Cetinje, Berane, Plav dhe 

Andrijevica 

Objektivi i përgjithshëm Rritja e aktiviteteve ekonomike dhe disponueshmëria e produkteve turistike të 

zonave ndërkufitare në tregun rajonal dhe ndërkombëtar. 

Objektivi/at specifik  Përmirësimi i ofertave turistike  në dy anët e kufirit dhe vendosja e produkteve 

të përbashkëta turistike në tregun rajonal dhe ndërkombëtar 

Rezultatet e parashikuara Produktet e tregut konkurrues të hotelerisë, gastronomisë, agjencitë turistike, 

Shqipëria Mali i Zi Totali

55,003
57,918

112,921

SHUMA E GRANTIT E KËRKUAR NË EURO

Shqipëria Mali i Zi Totali
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organizatorët e eventeve dhe kompanive të transportit në të dy anët e kufirit 

janë përmirësuar dhe janë harmonizuar në një ofertë tërheqëse të përbashkët 

për tregun rajonal dhe ndërkombëtar.  

Ofertat e përbashkëta shqiptaro-malazeze janë promovuar në mënyrë efektive 

në 3 panairet e turizmit dhe në Sistemin e Shpërndarjes Globale (GDS) për 

partnerët rajonal dhe ndërkombëtar të biznesit dhe konsumatorëve. 

Aktivitetet kryesore 1 Organizimi i dy takimeve të hapjes  me sipërmarrësit turistikë malazezë 

dhe shqiptarë në Kryeqytetin Podgoricë dhe Komunën e Shkrel. 

2 Realizimi i 3 trajnimeve për a) zhvillim dhe vendosje  produkti  b) 

kujdesin e konsumatorëve dhe c) sigurim të standarteve dhe të sigurisë 

ushqimore. 

3 Publikimi i broshurave turistike të përbashkëta në 4 ngjyra në gjuhën 

angleze, shqipe dhe gjuhën malazeze.  

4 Mbajtja e websitit të partnerëve të projektit në shërbim të informacionit 

për aktorët turisktikë dhe futja e Sistemit Global të Shpërndarjes në 

hotele. 

5 Organizimi i një konkursi për sigurinë ushqimore dhe stardartet e 

përkujdesit ndaj klientit në hotele dhe restorante në të dy anët e kufirit.  

6 Realizimi i tre udhëtimeve studimore në tre panaire ndërkombëtare në 

Londër, Berlin dhe Vienë.  

7 Promovimi dhe shitja e ofertave të përbashkëta turistike në tre stenda 

tërheqëse në panaire turistike në Berlin, Budva dhe Tiranë.  

 

 

 

 

 

 

 

Shqipëria Mali i Zi Totali

168,931 198,217

367,148

SHUMA E GRANTIT TE KERKUAR NE EURO

Shqipëria Mali i Zi Totali
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Në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Shqipëri-Mali i Zi, 2007-2013 pritet të fillojë 

implementimi i projekteve fituese për thirrjen e dytë për propozime dhe shpallja e thirrjes së tretë për 

propozime.  

Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve së shpejti do të fillojë punën e saj në hartimin e 

projekteve në kuadër të shpalljes së thirrjes së tretë për propozime.  

 

Progami i Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA CBC Adriatic 2007-2013 

Në kuadër të Progamit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA CBC Adriatic 2007-2013, Këshilli i Qarkut Shkodër, 

konkretisht Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve mori pjesë në thirrjen e dytë për projekt-

propozime duke partnerizuar në projekte të ndryshme. 

Më 2 Nëntor 2011 u mbyll paraqitja nëpërmjet internetit (online) e projekt-propozimeve. Numri i projekt-

propozimeve të paraqitura nëpërmjet internetit arriti në 240.  

 109 projekt-propozime ishin në Prioritetin e 1-rë.  

 99 projekt-propozime ishin në Prioritetin e 2-të.  

 32 projekt-propozime ishin në Prioritin e 3-të. 

Thirrja e dytë për projekt-propozime në kuadër të Progamit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA CBC Adriatic 

2007-2013 u mbyll më 22 Nëntor 2011. 

PROGRAMI I BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR 
IPA CBC ADRIATIC  2007-2013 

 

Nr. Titulli i Projektit Shkurtimi Prioriteti Masa Buxheti Aplikanti 
Drejtues 

Nr. Part.  
KQSH 

1. Platformë 
bashkëpunuese në 

mbështetje të 
kërkimit dhe 

transferimit të 
teknologjisë 

 
NEXT 

 
I 

 
1.1 

 
€ 178.500  

 
Rajoni 

Marche, 
ITALI 

 
Nr.6 

Partner në 
projekt 

2. Bashkëpunim dhe 
zhvillim «Made in 

Adriatic» për distrikte 
me cilësi të lartë 
ushqimore dhe 

zinxhir furnizues. 
 

Made in 
Adriatic 

 
I 

 
1.1 

 
€ 423.810 

 
INEA, ITALI 

 
Nr.5 

Partner në 
projekt 
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3. Rrjeti i SME-ve 
inovative të 
Adriatikut 

 
NACE 

 
I 

 
1.2 

 
€ 229.000 

Rajoni 
Marche, 
ITALI 

Nr.5 
Partner 

4. Rrjeti i Ujërave të 
Adriatikut Jugor 

 

SWAN II 2.2 €156.453 Politecnico di 
Bari, ITALI 

Nr.4 
Partner në 

projekt 

5. Muzika dhe peisazhi 
si një e mirë e 

përbashkët 
 

 
Music 
Lands 

 
II 

 
2.4 

 
€118.067 

Acquacheta 
Romagna 
Toscana 

Mountain 
Community, 

ITALI 

Nr.6 
Partner në 

projekt 

6. Turizmi natyror 
dhe trashëgimia 

kulturore në rajonin e 
Adriatikut 

 
N&CHT

AR 

 
II 

 
2.4 

 
€176.816 

 
Province of 

Rimini 

Nr. Partner 
në projekt 

7. VENDI I 
PËRVOJAVE – 

Sistemi vendor dhe 
ndërkombëtar i 

mikëpritjes së besuar 
dhe të qëndrueshme 

 
LO.I.Sy.R 

 
II 
 
 

 
2.4 

 
€101.030 

 
Provinca e 

Campobasso 

 
Nr. Partner 
në projekt 

8. Promovimi i 
larmishëm i ofertave 
turistike në gjendje të 

nxjerrë në pah 
pasuritë e territoreve 

në rajonet e 
Adriatikut 

  
II 
 
 

 
2.4 

 

 
 

 
Mountain 

Area 
Development 

Agency 
Albania 

 
Nr. Partner 
në projekt 

9. Qëndrueshmëria e 
turizmit në Adriatik 

në rrjetin liqenor 

 
ASTL 
NET 

 
II 

 
2.4 

 
€100,000 

Universita di 
Salento Italy 

Nr.12 
Partner në 

projekt 
 

10. Itineraret natyrore 
dhe kulturore në 

Alpet Shqiptare - një 
qasje e integruar për 
të bërë turizmin e 
qëndrueshëm një 

realitet 

 
NCI-ST 

 
II 

 
2.4 

 
€100,907 

Culture 
(CISBI 
Centro 

Interdipartime
ntale di Studi 
Balcanici e 

Internazionali 
- Ca' foscari 

Venice 
University) 

 

 

Nr.7 
Partner në 

projekt 
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Programi i  Bashkëpunimit Transnacional të Evropës Juglindore (SEE) 

Me datën 10 Tetor 2011 u shpall thirrja e katërt për propozime në kuadër të Programit të 

Bashkëpunimit Transnacional të Evropës Juglindore (SEE), thirrje që qëndroi e hapur deri më 25 

Nëntor 2011.  

Këshilli i Qarkut Shkodër, përkatësisht Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve ka 

partnerizuar dhe ka paraqitur propozimet e saj në disa projekte.  

Në kuadër të këtij Programi janë marrë më shumë se 300 aplikime për thirrjen e 4-të për 

propozime. Sekretariati i Përbashkët Teknik është në proçesin e verifikimit të përputhshmërisë së 

dokumentacionit të dorëzuar elektronikisht me atë të dorëzuar nëpërmjet postës.  

Tabela e mëposhtme paraqet projektet në të cilat Këshilli i Qarkut Shkodër, Drejtoria e Hartimit dhe 

Monitorimit të Projekteve ka marrë pjesë : 

PROGRAMI I BASHKËPUNIMIT TRANSNACIONAL 
I EVROPËS  JUGLINDORE 

Nr. Titulli i Projektit Shkurtimi Prioriteti Masa Buxheti5 Aplikanti 
Drejtues 

Nr.Part.  
KQSH 

 
1. 

 
Kujdesi i duhur 
mjedisor dhe 

bujqësor 
 

 
D-DEA 

 
II 

 
2.2 

 
€200.000 

 
Bashkia e 
Martano, 
ITALI 

 
Nr.2 

Partner 
në 

projekt 

 
2. 

 
Observatorë/pika 

vëzhgimi për  
përmirsimin 

e politikave të TIK në 
rajonet e Evropës 
Juglindore (SEE) 

 
I-SEE-T 

 
III 

 
3.2 

 
€190.000 

 
INSIEL, 
ITALI 

 
Nr.2 

Partner 
në 

projekt 

 
3. 

 
Ruajtja e kulturës, 
përdorimi turistik 
dhe interpretimi 

modern i 
trashëgimisë 
arkeologjike 

 
ARCHEOTOUR 

 
IV 

 
4.2 

 
€100.000 

 
Muzeumi 
Kombt. i 
Hungarië 
HUNGARI 

 
Nr.1 

Partner 
në 

projekt 

 

                                                             
5 Buxheti për Për institucionin e Këshillit të Qarkut Shkodër. 
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PROGRAMI  ArtGold 

 

Në kuadër të Programit ArtGold, Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve ka shkruar katër 

projekt-propozime. Këto projekt-propozime janë shkruar në gjuhën angleze në bashkëpunim të 

ngushtë me ekspertët e fushës dhe përfaqësues të institucioneve përkatëse të njësive të qeverisjes 

vendore. Tabela e mëposhtme jep një pasqyrë të saktë të këtyre projekteve. 

PROGRAMI ArtGold 

Nr. Titulli i Projektit Institucioni 

Aplikues 

Fondi 

(lekë) 

Shkruesi i 

Projektit 

 

1. 

 

Menaxhimi i qëndrueshëm i 

burimeve  ujore në fshatin turistik 

të Thethit 

 

Komuna Shalë 

 

2.999.97 

 

E.Papleka 

 

2. 

 

Sistemim, gjelbërim dhe  ndriçim 

i bllokut të ndërtesave pranë 

shkollës së Qytetit të Pukës. 

 

Bashkia Pukë 

 

3.152.86 

 

K. Kruja 

 

3. 

 

Ndërtimi i dy  mureve mbajtëse 

përpara Ujëvarës së Thethit dhe 

pastrimi i tyre. 

 

Këshilli i Qarkut 

SHKODËR 

 

3.175.58 

 

D. Mema 

 

4. 

 

Ndërtimi i rrugës  

Gjinaj – Vig Mnele 

 

Komuna 

Vig Mnelë 

 

 

2.728.00 

 

S. Mardusha 

 

 

 

Efektiviteti dhe efikasiteti i Drejtorisë së Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve për vitin 2011 mund 
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të matet në arritjet dhe realizimet e mëposhtme: 

1. Miratimi i projektit të shkruar për Bashkinë Vau-Dejës “Pakt Ndërkufitar Trashëgimi 

Kulturore Pa Kufij”, Përgjegjës nga ana e Këshillit të Qarkut për shkrimin e projektit, 

Znj.Etleva PAPLEKA 

2. Miratimi i projektit të shkruar për Komunën Shkrel “Vendosja e produkteve të përbashkëta 

turistike në tregun ndërkombëtar”. Përgjegjës nga ana e Këshillit të Qarkut Shkodër për 

shkrimin e projektit, Z.Kastriot KRUJA 

3. Koordinimi i zhvillimit të projekt-propozimeve së bashku me përfaqësuesit e komunave dhe 

ofrimin e asistencës teknike. 

4. Gjenerimi i ideve që do të përkthehen në projekte konkrete për financime të mundshme nga 

ministritë, donatorët dhe autoritete të tjera të interesuara. 

5. Vlerësimi me sukses i projekt-propozimeve të paraqitura nga njësitë e qeverisjes vendore të 

qarkut Shkodër dhe të qarkut Lezhë. 

6. Vlerësimi i nevojave për t’u adresuar në projekte konkrete.  

7. Shkrimi i 3 fish-projekteve në shqip dhe në anglisht, në kuadër të Programit IPA CBC, 

Shqipëri-Mal i Zi. 

8. Hartimi i 8 fish-projekteve, në kuadër të punës parapërgatitore, për Programin Ndërkufitar IPA 

ADRIATIK nga të 4 zyrtarët e drejtorisë. 

9. Koordinimi i punës me njësitë e qeverisjes vendore për ofrimin e asistencës së nevojshme në 

fushën e projekteve. Dhënia e ndihmës dhe asistencës teknike njësive vendore për hartimin e 

projekteve sipas kritereve dhe standarteve të kërkuara për financim nga programet e ndryshme 

të bashkëpunimit. 

10. Shkrimi i 2 fish-projekteve në anglisht, në kuadër të Programit IPA Adriatic. 

11. Shkrimi i Projektit të Ujësjellësit për Komunën Shakë, në kuadër të Programit, UNDP/ART 

GOLD 2 Albania. 

12. Sugjerime, komente, të Planit Vjetor të Komunikimit, në kuadër të Programit IPA CBC, 

Shqipëri-Mal i Zi. 

13. Plotësimi i formularit të Vlerësimit të Kapaciteteve dhe Nevojave të Drejtorive të Qarkut, në 

kuadër të Programit të Zhvillimit Rajonal në Shqipërinë Veriore. 

14. Shkrimi i projektit “Bashkëpunim ndërkomunitar për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik 
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dhe bujqësor “ për kulturën e shegës. 

15. Organizimi i takimit për 2 projektet e Bashkisë së Rijekës, koordinimi dhe përgatitjta e 

materilaeve të takimit. 

16. Koordinimi, mbledhja dhe përpunimi i të dhënave, sugjerimeve dhe ndryshimeve të bëra nga 

grupi i punës. 

17. Përgatitja e listës së projekteve prioritare të bashkive dhe komunave të qarkut Shkodër, për 

vitin 2011. 

18. Përkthimi i projektit, në kuadër të Programit të Zhvillimit Rajonal në Shqipërinë Veriore 

19. Në kuadër të Programit të Zhvillimit Rajonal në Shqipërinë Veriore është plotësuar  Matrica e 

Vlerësimit të Kapaciteteve dhe Nevojave të drejtorive të KQSH.  Ky formular ka qenë një 

vetëvlerësim për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta në organizimin institucional të 

KQSH, kapacitetet dhe kompetencat, si dhe proçeset e ndryshme të punës që zhvillohen në 

drejtoritë e Këshillit të Qarkut Shkodër.  

20. Raporti i Drejtorisë së Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve për vitin 2011. 

21. Redaktimi i Manualit të Fondit të Besimit nga shqipja në anglisht. Përkthime të tjera. 

22. Bashkëpunimi me sukses dhe efiçencë me sektorët dhe drejtoritë e Këshillit të Qarkut Shkodër 

në zbatim të detyrave të ngarkuara. 

23. Pjesëmarrja në grupe pune apo komisione të ngritura nga Këshilli i Qarkut me urdhër të 

brendshëm: 

Znj.Etleva PAPLEKA, anëtare e grupi të punës për vlerësimin e projekteve të DLDP. 

Znj.Dorela MEMA, pjesë e grupit të punës për hartimin e Strategjisë së Turizmit  

24. Pjesëmarrja në procesin e vlerësimit dhe monitorimit të Programit “Veriu i Shqipërisë VIS”. 

25. Partnerizimi në projektin fitues në kuadër të Programit Ndërkufitar IPA CBC Shqipëri Mal i 

Zi. (Projekti i Komunës së Gurit të Zi). 

26. Partnerizimi në projektin fitues në kuadër të Programit Ndërkufitar IPA Adriatik. (Projekti i 

Provincës së Gorizes, Friuli Venezia Giulia, Itali) 

27. Përditësimi i faqes së internetit. 

28. Zbatimin e detyrave të ngarkuara nga Kryetari i Këshilllit të Qarkut Shkodër. 
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Zyrtarët e DHMP
6
 kanë qenë të angazhuar dhe në veprimtari të tjera si: 

NR. DATA AKTIVITETI ORGANIZATORI PJESËMARRËS VENDI 

1. 
 

21-22 Janar 
 

Trajnim – Udhëzues i 
Programeve IPA, Rasti i 

Shqipërisë dhe  
Malit të Zi 

Instituti për 
Demokraci e 

Ndërmjetësim 

Stela Mardusha Razëm, 
Shkodër 

2. 
 
 

23-24 Shkurt Trajnim - Procedurat e 
Aplikimit për Grantet e 

BE-së në kuadër të 
EIDHR 

TACSO DHMP Shkodër 

3. 
 
 

23-25 Shkurt Konferencë - Konferenca e 
parë Alumni 

GIZ Etleva Papleka Beograd, 
Serbi 

4. 
 
 
 
 

10 Mars Seminar - Nxitja e 
eksporteve 

METE 
në bashkëpunimin 
me Sekretariatin 
e vendeve EFTA 

Kastriot Kruja Shkodër 

5. 15-30 Maj Trajnim - Laboratori për 
Zhvillim Njerëzor 

PNUD/ART 
GOLD2 Albania 

Dorela Mema Rajonin e 
Marche, Itali 

6. 15-16 
Qershor 

Seminar - Workshop 
Planifikues të Programit 

të Zhvillimit Rajonal 
(PZhR) 

Programi i Zhvillimit 
Rajonal (PZhR) 

Drejtoria e hartimit 
dhe monitorimit të 

projekteve 

 
Shkodër 

7. 29 Shtator Takim pune - Mision 
vlerësimi i mandatuar 

nga Kooperacioni 
Zviceran 

 
InterCooperation Etleva Papleka 

Merita Kazazi 
Kastriot Kruja 

 

 
Shkodër 

8. 26-28 Tetor Trajnim - Drejt Liqenit të 
Shkodrës si Rezervë 

Biosfere Ndërkufitare 

Instituti per Ruajtjen 
e Natyres në Shqiperi 

(INCA) 

 
Etleva Papleka 

 
Shkodër 

9. 
 
 
 

9-11 Nëntor Trajnim - Drejt Liqenit të 
Shkodrës si Rezervë 

Biosfere Ndërkufitare 

Instituti per Ruajtjen 
e Natyres ne Shqiperi 

(INCA) 

 
Dorela Mema 

 
Cetinjë, Mal i 

Zi 

10. 
 
 
 
 

23 Nëntor Konferencë ndërkombëtare – 
Zhvillimi Rajonal në 

Ballkanin Perëndimor 

Pjesëmarrje e 
mbështetur nga 

Programi i Zhvillimit 
Rajonal 

 
Kastriot Kruja 

 
Shkup, 

Maqedoni 

11. 12-16 
Dhjetor 

Trajnim – Një përqasje 
efektive për organizimin 

e evenimenteve 

 
GIZ 

 
Etleva Papleka 

 
Leipzig, 

Gjermani 

                                                             
6 Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve. 
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PROGRAM PERSPEKTIV PUNE  

DREJTORIA E  HARTIMIT DHE MONITORIMIT TË PROJEKTEVE 

Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve nëpërmjet veprimtarisë së saj dhe këtij Programi 

Pune ndër të tjera synon të transmetojë: 

 

 

DREJTORIA E 
HARTIMIT 

DHE 
MONITORIMIT 

TË 
PROJEKTEVEKOMPETENCË

PERSPEKTIVË

QARTËSI

NDËRKOMBËTARIZIM

NOVACION

VAZHDUESHMËRI

BESUESHMËRI
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Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve ka për vizion krijimin e një: 

 

“Drejtorie profesionale, të mbështetur në merita, në standartet dhe cilësitë evropiane, të 

paanshme dhe të aftë të përballojë sfidat gjithëpërfshirëse të integrimit dhe ato të 

përmirësimit të ofrimit të shërbimeve ndaj publikut” 

PRIORITETET OBJEKTIVAT 

 

 

1. Planifikimi, drejtimi dhe koordinimi i 

aktiviteteve për implementimin e 

programeve ndërkufitare dhe rajonale,  

në kohën dhe parametrat e duhur.  

 

1. Të gjenerohen ide që do të përkthehen në 

projekte konkrete për financime të mundshme 

nga ministritë, donatorët dhe autoritetet të 

tjera të interesuara. 

2. Të hartohen 8 projekte cilësore në vit, rajonale 

dhe/ose ndërkufitare. 

3. Të menaxhohen dhe monitorohen nga vet 

drejtoria projektet e financuara. 

 

2. Efektiviteti i lartë në kryerjen e detyrave 

nëpërmjet organizimit të përshtatshëm, 

forcimit të kapaciteteve, përdorimit në 

rritje të teknologjisë së informacionit, 

rritjes së shkallës së informimit. 

 

 

1. Të krijohet një staf i kualifikuar që mundëson 

realizimin e objektivave të Drejtorisë dhe të 

Këshillit të Qarkut Shkodër. 

2. Të përgatiten aftësitë dhe kapacitetet e 

brendshme të Drejtorisë së Hartimit dhe 

Monitorimit të Projekteve nëpërmjet 

trajnimeve, duke ditur që zbatimi i 

angazhimeve të MSA-së, si edhe i programeve 

të mbështetjes financiare të BE kërkon 

ngritjen e kapaciteteve të nëpunësve civilë 

nëpërmjet trajnimeve në përputhje me 

kërkesat e vendit të punës. 

 

 

3. Trajnime si një instrument strategjik për 

zhvillimin e kapaciteteve të nëpunësve të 

administratës publike. 

 

 

1. Të përgatiten Paketat e Plota të Trajnimit në 

kuadër të bashkëpunimeve ndërkufitare dhe / 

rajonale. 

2. Të organizohen trajnime dhe t’i jepet asistenca 

e nevojshme teknike njësive të qeverisjes 

vendore në fushën e projekteve. 
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DREJTORIA E HARTIMIT DHE MONITORIMIT TË PROJEKTEVE 

PROGRAMI I PUNËS 

Koordinimi 

- Kordinimi i zhvillimit të projekt-propozimeve së bashku me përfaqësuesit e komunave 

dhe ofrimi i asistencës teknike gjatë zhvillimit të projekteve për trajnimin e stafit të 

komunave dhe bashkive lidhur me projektet. 

- Koordinimi me aktorët lokale dhe të gjithë partnerët e Këshillit të Qarkut Shkodër për të 

mos pasur mbivendosje në adresimin e prioriteteve apo në projekte.  

- Mbajtja e kontakteve dhe koordinimi i punës me aktorët e tjerë të huaj të përfshirë në 

projekt-propozime.  

- Mbajtja e kontakteve me menaxhuesit e programeve të bashkëpunimit ndërkufitar, 

Sekretariatet e Përbashkëta Teknike, veçanërisht në dhënien e informacioneve që kanë të 

bëjnë me monitorimin dhe ecurinë e projekteve.   

- Pjesëmarrje në takimet e partneriteteve implementuese të projekteve.   

Hartimi & Monitorimi i Projekteve 

- Vlerësimi i nevojave për t’u adresuar në projekte konkrete. 

- Gjenerimi i ideve që do të përkthehen në projekte konkrete për financime të mundshme 

nga ministritë, donatorët dhe autoritetet e tjera të interesuara. 

- Hartimi dhe shkrimi i të paktën 2 projekteve cilësore në vit, rajonale dhe/ose ndërkufitare, 

brenda afateve kohore të përcaktuara dhe plotësimi i dokumentacionit të nevojshëm të 

paketës së aplikuesit.   

- Menaxhimi i projekteve të financuara. 

- Monitorimi i projekteve të Këshillit të Qarkut on the spot. Përgatitja e raporteve narrative 

dhe financiare të projekteve. 

Kryeja e punëve kërkimore, përgatitore, informuese 

 

- Kërkimi i burimeve të mundshme të financimit me qëllim, gjenerimin e të ardhurave 

përmes projekt - propozimeve. 

- Informimi i eprorëve në lidhje me ecurinë e punës për projektet.  

- Përgatitja e aktiviteteve informuese për përfituesit e mundshëm nga Qarku Shkodër.  

- Kryerja e detyrave të tjera në komisione ad-hoc, sipas kërkesave që paraqiten, por 

gjithmonë brenda kuadrit të punës së projekteve të zhvillimit. 

Dhënia e asistencës teknike 

- Dhënia e ndihmës dhe asistencës teknike njësive vendore për hartimin e projekteve sipas 

kritereve dhe standarteve të kërkuara për financim nga programet e ndryshme të 

bashkëpunimit. 
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Në fund të këtij raporti janë dy gjëra që duhen theksuar: 

 Duke pasur parasysh se Partneriteti Europian ka përcaktuar si përparësi futjen e 

menaxhimit të orientuar drejt rezultateve dhe zbatimin e një strukture pagash, për të motivuar 

zhvillimin e karrierës dhe për të rritur profesionalizmin e administratës publike, shpresohet që 

puna dhe mundi i çdo zyrtari të përkushtuar të Drejtorisë së Hartimit dhe Monitorimit të 

Projekteve të shpërblehet, bazuar në meritokraci dhe profesionalizëm. 

 

 Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve në pothuajse 2 vite ekzistencë ka 

pasur sfidat dhe arritjet e saj. Duke u përpjekur të gjenden zgjidhje për sfidat e kaluara, duke 

kujtuar rezultatet e arritura dhe duke mbajtur sytë tek vizioni, kjo drejtori do të luajë rolin e saj 

aktiv në zbatimin e objektivave të Këshillit të Qarkut Shkodër  dhe të qeverisë.  

 

2.4   DREJTORIA  E  FINANCËS  DHE  BUXHETIT 

Raport  mbi veprimtarinë  ekonomiko-financiare të Këshillit të Qarkut Shkodër  

1 Janar – 31 Dhjetor  të vitit 2011   

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit gjatë vitit 2011 ka punuar në drejtim të zbatimit  të buxhetit, në 

zbatim të kompetencave ligjore, Vendimeve të Këshillit të Qarkut Shkodër, planeve mujore, duke 

synuar në:  

 Përdorimin  me efektivitet  të fondeve për kryerjen  e funksioneve  dhe ushtrimin e   

kompetencave ligjore.   

 Sigurimin e një pjesëmarrje  sa më të gjerë  në vendimmarrje në lidhje me funksionet dhe 

kompetencat  e ushtruara  nga Këshilli i Qarkut Shkodër. 

 Përfshirja në hartimin e projekteve  me fondet e BE-së. 

Për realizimin e përgjegjësive ligjore për menaxhimin me efektivitet të veprimtarisë ekonomike 

financiare të Këshillit të Qarkut Shkodër, Drejtoria e Financës dhe Buxhetit është strukturuar  në dy 

sektorë, Sektori i Financës dhe Sektori i Buxhetit, pasi ndarja e punëve dhe përgjegjësive në një  
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strukturë organizative hierarkike, është në funksion të mirëmenaxhimit dhe kontrollit më të mirë të  

punës nga drejtuesit.  

 

Këshilli i Qarkut Shkodër, veprimtarinë  dhe analizën  e tij ekonomiko-financiare e ka ushtruar në 

këto drejtime kryesore; 

ANALIZA E BUXHETIT 

I - Menaxhimi i fondeve  buxhetore për transferten e pakushtëzuar 

           A – Realizimi dhe përdorimi me efektivitet i të ardhurave. 

           B -  Realizimi   i shpenzimeve  në përputhje me planet buxhetore. 

II - Analiza  analitike e  llogarive  buxhetore  

           A -  Analiza e llogarive  600, 601,602, 230 dhe 231 për K.Qarkut Shkodër. 

           B-    Analiza e realizimit të shpenzimeve të Nd/jes Rajonale të M. Rr.Rurale Shkodër. 

III – Menaxhimi i fondeve të transfertës së kushtëzuar 

    A –Analiza e shpenzimeve  të realizuara. 

 

ANALIZA  FINANCIARE 

IV- Rregjistrimi në Kontabilitet dhe përfshirja në projekte   

           A -  I Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara. 

           B -  I materialeve dhe i shërbimeve. 

           C – I mjeteve monetare në bankë . 

           D-   Përfshirja në Projekte. 

Duke analizuar drejtimet e mësipeme, Këshilli i Qarkut Shkodër pasqyron realizimet si më poshtë. 

DREJTORIA E 

FINANCËS 

DHE  BUXHETIT

Sektori i Buxhetit Sektori i Financës
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2.4.1 MENAXHIMI I FONDEVE BUXHETORE 

 

A- Analiza  e realizimit  dhe përdorimit  të të ardhurave 

Te ardhurat per  vitin 2011 paraqiten si me poshtë; 

 

Analiza e të  ardhurave për vitin 2011 

TË ARDHURAT   VLERA (LEKË)  

Të ardhurat nga detyrime të viteve të kaluara                 398.000 

Të ardhura të realizuara gjatë vitit 2011 12.208.000 

SHUMA 12.606.000 

 

Realizimi i të Ardhurave për Vitin 2011     

                                                                                                                                 000/lekë 

 

Nr. 

 

Llojet  e të Ardhurave 

Plani Realizimi Rritje/Ulje 

Viti 2011 Viti 2011 Përqindja 

1 Taksa e Qarkut nga vitit 2010  389  

2 Taksa e Qarkut e vitit 2011    12 647       9 876 78  % 

3 Taksa e ndikimit ne infrastrukturë      2 100      2 066    98  % 

4 Të ardh.nga tarifa sherbimesh 100         79. 6 79.6% 

5 Të ardh. nga tarifa transporti 200  177 88.5% 

6  Të ardhura nga gjobat 500 10            2  % 

 Të Ardhura Gjithsej   15 547     12 606         81 % 

   

1. Taksa e Qarkut e vitit 2011 

Gjatë vitit 2011 është bërë një punë e vazhdueshme  nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit për 

arkëtimin e  Taksës së Qarkut, taksë e cila zë rreth 81%  në planin e  të ardhurave të përgjithshme të 

Këshillit të Qarkut Shkodër.  Vendimet e marra nga  KQSH për arkëtimin e kesaj takse nuk janë 

realizuar, pasi  ka mbetje nga arkëtimet  si për vitet  e kaluara, ashtu dhe për vitin 2011.  
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Sipas Akt –Marreveshjeve të lidhura në mes të njësive vendore dhe Këshillit të Qarkut Shkodër, për 

vitin 2011 arkëtimi i Taksës së Qarkut paraqitet  në tabelën e mëposhtme; 

 

Taksa e Këshillit të Qarkut Shkodër për Periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2011 

Nr.  E M Ë R T I M I Pa arkëtuar Detyrimi Arkëtuar Totali 

    2008-2010 i vitit 2011 Viti 2011 Pa arkëtuar 

         

  Rrethi  Shkodër         

1 Bashkia    Shkodër  7 500 000 7 500 000 0 

2 Bashkia    Vau Dejes  550 000 550 000 0 

3 Komuna    Pult 13 000 15 000 28 000 0 

4 Komuna    Rrethina    300 000 300 000 0 

5 Komuna    Bërdicë  300 000 0 300 000 

6 Komuna    Bushat 340 000 1 400 000 340 000 1 400 000 

7 Komuna    Shllak - 4 000 4 000 0 

8 Komuna    Hajmel 45 000 55 000 45 000 55 000 

9 Komuna    Dajç  110 000 110 000 0 

10 Komuna    Temal  100 000 0 100 000 

11 Komuna    Postribë  140 000 140 000 0 

12 Komuna    Velipojë 70 000 400 000 400 000 70 000 

13 Komuna    Gur i Zi  110 000 0 110 000 

14 Komuna    Ana Malit  55 000 55 000 0 

15 Komuna    Mnelë Vig  15 000 15 000 0 

16 Komuna    Shalë 2 000 2 000 0 4 000 

17 Komuna    Shosh 4 000 2 000 0 6 000 

  Shuma  Shkoder 474 000 11 058 000 9 487 000 2 045 000 

  Rrethi   Pukë     

1 Bashkia    Pukë 775 000 450 000 0 1 225 000 

2 Bashkia  Fushe  Arrez 256 000 250 000 0 506 000 

3 Komuna   Qeret  35 000 0 35 000 

  Komuna   Qelez 4 000 25 000 0 29 000 

5 Komuna  Gjegjan  60 000 60 000 0 

6 Komuna  Fierzë 1 000 30 000 0 31 000 

7 Komuna  Iballe 2 000 6 000 0 8 000 

8 Komuna  Blerim 2 000 2 000 0 4 000 

9 Komuna Qaf Mali  25 000 25 000 0 

10 Komuna  Rrape 21 000 4 000  25 000 

  Shuma Puke  1 061 000 887 000 85 000 1 863 000 
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  Rrethi  M.Madhe     

1 Bashkia  Koplik  400 000 400 000 0 

2 Komuna   Qendër  25 000 25 000 0 

3 Komuna   Kelmend  7 000 7 000 0 

4 Komuna   Kastrat  110 000 110 000 0 

5 Komuna   Gruemirë  130 000 130 000 0 

6 Komuna   Shkrel  30 000 30 000 0 

  Shuma  M.Madhe   702 000 702 000 0 

 

Nga të  Ardhurat e Taksës së Qarkut të paarkëtuara deri në fund të vitit 2010, janë arkëtuar në vitin 

2011 detyrimet e  viteve të mëparshme nga njësitë vendore të mëposhtme; 

- Komuna Pult               në vlerën     13 000 lekë 

- Komuna Bushat          në vlerën    340 000 lekë 

- Komuna Hajmel         në vlerën      45 000 lekë 

        Gjithsej                                        398 000 lekë 

Siç shihet nga tabela e mësipërme ka mbetur pa u  arkëtuar  nga Taksa e Qarkut shuma prej 2 771 mijë 

lekë, e planifikuar për tu përdorur gjatë vitit 2011. 

Vlen për tu përmendur fakti se, të gjitha Njësitë Vendore të Rrethit Malësi e Madhe e kanë arkëtuar 

Taksën e Qarkut për vitin 2011 dhe nuk kane asnjë debi ndaj Këshillit të Qarkut Shkodër. 

Njësitë Vendore sipas  tabelës së mësipërme,  mbeten debitore  ndaj KQ Shkodër, sepse nuk kanë 

përmbushur detyrimin e tyre për të paguar Taksën e KQSH për vitin 2011, konkretisht shuma  e 

detyrimit është 1 969 mijë lekë për  Njësitë Vendore të Rrethit Shkodër,  ndërsa për Njësitë 

Vendore të Rrethit Pukë, shuma e detyrimit  është 802 mijë lekë. Për vitin 2011,  Taksa e Qarkut  

nga 12 647 mijë  lekë e  planifikuar është realizuar 9 876 mijë lekë ose  78%. 

Sipas Udhëzimit të Ministrisë së Financave mbi mënyrën e arkëtimit të kuotës së qarqeve, jane hartuar  

Akt-marreveshjet ne mes te Kryetarit të K.Q. Shkoder Z.Maxhid CUNGU dhe kryetarëve të njësive 

vendore të qarkut Shkodër, në të  cilën  është vendosur shuma në vlere absulute e taksës së Qarkut për 

vitin 2011.  

 

2- Të ardhurat nga lejet e ndërtimit 

Këto të ardhura në Buxhetin  e vitit 2011  zënë  13.5% të të ardhurave të përgjithsme për vitin 2011 

dhe  kanë qenë planifikuar në masën 2 100  mijë lekë. Realizimi i tyre është bërë në masën 98%.  
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3-Të ardhurat nga Tarifa Shërbimesh 

Këto të ardhura zënë 0.64%  e të ardhurave të përgjithshme të  planifikuara në Buxhetin e vitit 2011. 

Shuma e planifikuar është  100 mijë  lekë dhe  janë realizuar 79.6 mijë  lekë ose 79.6 % e tyre. Këto të 

ardhura përfshijnë  arkëtimet e tarifave nga lëshimi i dokumenteve dhe konfirmimi i hartave nga 

Drejtoria e Urbanistikës. 

 

4-Të ardhurat nga Tarifat e Transportit 

Këto të ardhura zënë 1.29 %  e të ardhurave të përgjithshme të  planifikuara në Buxhetin e vitit 2011. 

Shuma e planifikuar është 200 mijë  lekë, dhe  janë realizuar 177 mijë  lekë ose 88.5 % e tyre. Këto të 

ardhura përfshijnë  arkëtimet e tarifave nga lëshimi i çertifikatave të transportit nga Drejtoria e 

Shërbimeve. 

 

5-Të ardhurat nga Gjobat 

Këto të ardhura zënë 3.2 %  e të ardhurave të përgjithshme të  planifikuara në Buxhetin e vitit 2011. 

Shuma e planifikuar është  500 mijë  lekë dhe  realizimi i tyre është 10 mijë lekë.  Këto të ardhura 

përfshijnë  arkëtimet e gjobave nga Inspektoriati Ndertimor Urbanistik apo dhe gjoba të tjera. Te gjitha 

gjobat janë në procese gjyqësore dhe nuk ka arritur arkëtimi i tyre për vitin 2011.  

 

B -Realizimi i shpenzimeve buxhetore 

Shpenzimet   e Këshillit të Qarkut ndahen në: 

- Shpenzime për funksionet e veta. 

- Shpenzime për funksione të deleguara. 

Shpenzimet për funksionet e veta 

Funksionet e njësive të qeverisjes vendore  dhe burimet e financimit të tyre përcaktohen në Ligjin  

nr. 8652, datë 31.07.2000 ”Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes  vendore”. 

Funksionet e veta, përfaqsojnë funksionet që janë përgjegjësi ekskluzive e njësive të qeverisjes 

vendore. Financimi i tyre bëhet nga të ardhurat e vetë njësive të qeverisjes vendore dhe nga transferta 

e pakushtëzuar e buxhetit të shtetit  për pushtetin vendor. Në institucionin tonë këto të ardhura, si  dhe 

transferta e pakushtëzuar e buxhetit të shtetit  mbulojnë  shpenzimet për administratën e Këshillit të 

Qarkut Shkodër, si dhe për Nd/jen  Rajonale të Rrugëve Rurale Shkodër. 
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Gjatë  vitit 2011 nga  Këshilli i Qarkut Shkodër  janë realizuar  shpenzimet për transfertën e 

pakushtëzuar dhe të Ardhurat  si më poshtë; 

Shpenzimet e realizuara sipas zërave gjatë vitit 2011 

                                                                                                                                    000/lekë 

Emërtimi Plani - 2011 Realizimi - 2011 

 

Realizimi (%) 

 

Paga  30 112 28 226   93.74 % 

Sigurime Shoqërore  4 998  4 513 90.3 % 

Shpenzime Operative &Pg. Këshill.   22 270 17 502 78.6 % 

Transferime të Brend.& të Jashtme  6 094  3 376 55.4 % 

Transferta tek individët    420   420 100 % 

Investime 6 004 2 588 43.1% 

Investime-Blerje AQT    650     160.2 24.65 % 

Fondi Rezervë 2971.4  0 0 

Shuma  73 519  56 785 77.24% 

 

a. – Shpenzimet për paga dhe sigurime  shoqërore  janë realizuar në zbatim të  VKM- së  nr.1619 

datë 2.07.2008 ”Për klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për 

efekt page dhe përcaktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore” i 

ndryshuar, si dhe  niveleve të miratuara  me Vendime të Këshillit te Qarkut Shkodër  gjatë vitit 

2011. Këto  janë  planifikuar nga Transferta e Pakushtëzuar e vitit 2011 në shumën  29 000 mijë 

lekë dhe fondi i mbetur nga viti 2010 në shumën 1 112 mijë lekë. Realizimi është 93.74%. Gjatë 

vitit 2011 nuk ka pasur rritje të pagave apo ndryshime thelbësore të tyre. 

Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore  nga punëdhënësi është në masën 16,7% dhe 

nga punëmarrësi 11,2% dhe është planifikuar nga Transferta e Pakushtëzuar e vitit 2011, 

përkatësisht në shumën 4 600 mijë lekë, ndërsa nga fondet e trashëguara nga viti 2010 në shumën 

398 mijë lekë. Realizimi është në masën 90.3%. 

b. – Për realizimin e vlerës në “Mallra e Shërbime”  prej 17 502  mijë lekë  është vepruar në zbatim 

të Ligjit nr.6942, datë 25.12.1984, të VKM nr.70, datë 11.03.1985, si dhe të VKM nr.1, datë 

10.01.2007 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik“ duke plotësuar kërkesat për 

funksionimin sa më efiçent të aparatit të Këshillit të Qarkut Shkodër. Më poshtë pasqyrohet analiza 
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analitike e këtyre shpenzimeve. Në këtë shumë janë përfshirë edhe fondet e prokuruara, por të pa 

likuiduara në vitin 2011. 

c.  –Në zërin  Investime  përfshihet shuma prej 3 811 mijë lekë me objekt ”Rikonstruksion i Kanalit 

Vaditës Theth” e prokuruar në vitin 2010 dhe e likuiduar në vitin 2011, si dhe shuma prej  2 193 

mijë lekë, që përbën  një fond të mbetur nga prokurimi i  Rrugës së Postribës nga viti 2006. 

Po në këtë zë shuma prej 650  mijë lekë  përfshin fonde të planifikuara për plerje pajisje zyrash dhe 

rikonstruksion ndërtese. Realizimi është në masën 160.2 mijë lekë ose 24.65 %. 

d. - Tek Transferimet janë përfshirë pagesa për Shoq. e të Verbërve, Shoqaten e Qarqeve, pagesa 

për kuotën e antarësisë së Qarkut në organizma ndërkombëtare, pagesa për bashkëfinancim me 

Shoqatën “The door”, si dhe pagesa për bashkëfinancim me Komunën Shalë “Për riparimin e linjës 

elektrike në Theth”. Të gjitha këto në zbatim të Vendimeve të Këshillit të Qarkut Shkodër gjatë 

vitit 2011.  

e. –Tek “Trensferta tek individët” përfshihet pagesa e bonusit për Kryetarin e Këshillit të Qarkut 

Shkodër për vitin 2011 me 35 mijë lekë në muaj, sipas akteve nënligjore në fuqi. 

 

    II  - ANALIZA ANALITIKE E LLOGARIVE BUXHETORE   

A- Shpenzimet Operative për Këshillin e Qarkut Shkodër - Art. 602,  janë realizuar në  masën 

78.6%. Mbajtja e këtyre shpenzimeve është bërë  sipas planifikimit për çdo nënartikull dhe 

duke pasur parasysh përdorimin me efikasitet të tyre. Këtu përfshihen edhe shpenzimet e 

prokuruara  por të palikuiduara në shumën 2 373 mijë lekë.  

Paraqitja e përmbledhur e shpenzimeve operative, për Këshillin e Qarkut Shkodër  në vitin  

2011,  pasqyrohet në tabelën e mëposhtme: 

                                                                                                                                                 000/lekë 

Nr. Objekti i prokurimeve Plani Vjetor Fakti Vjetor Realizimi ( % ) 

1. Mallra dhe shërbime të tjera 900 639 71 % 

2. Materiale e shërbime speciale 490 222 53.3% 

3. Shërbime 4245 3792 89 % 

4. Shpenzime transporti 2479 2184 88.1 % 

5. Mirëmbajtje e zakonshme 640 476 74% 

6. Shpenz. qeramarrje 200 0 0 
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7. Shpenzime të tjera operative 12386 9511 77% 

8. Dieta 930 257 28% 

 TOTALI      LLOG   602 22270 17502 78.6% 

Në faktin e shpenzimeve  operative të vitit 2011, përfshihen të gjitha shpenzimet e prokuruara  në vitin 

2011, si dhe obligimi i plotë i kontratave.  

B- Investimet paraqiten si më poshtë 

                                                                                                                    000/lekë 

Nr. Emërtimi i Investimeve Plani Realizimi Realizimi  % 

1 Pajisje zyrash 120 83.2 69.3 % 

2 Pajisje kompjuterike 130 76.9 59 % 

3 Rikonstr. ndërtese 400 0 0 

5 Rikonstr. Kanali Vaditës Theth 3811.4 2588 70% 

6  Dif. Prok Rruga e Postribës  2193 0 0 

 Gjithsej 6654 2748 41.3% 

 

 

2.4.2    Analiza e realizimit të shpenzimeve të Nd/jes Rajonale të M.Rr.Rurale Shkodër 

Për të analizuar llogaritë buxhetore të vitit 2011, planifikimin dhe faktin e realizimit të tyre paraqesim 

tabelën e mëposhtme: 

Shpenzimet e realizuara për Nd/jen R.M.Rrugëve Rurale gjatë vitit 2011 

                                                                                                                                 000/lekë 

Nr. Emërtimi  buxhetor Plan 

Vjetor 

Plani 

KESH 

 

Realizimi  

2011 

 

Realizimi në 

% 

I ND/JA.R.M.RR.Rurale       

1. Paga   gjithsej       Art   600 35516 33213 33213 100% 

2. Sigurime Shoqerore Art 601 6150 6150 5744 93.4% 

3. Shpenzime Operative Art 602 5645 5308 4113 77.4% 

4. Investime      Art   231  58 58 58 100% 

 Gjithsej 47369 44729 43127 96.4% 

 

Artikulli 600”Paga” sipas Buxhetit të vitit  2011 është planifikuar nga grandi  35 516 mijë  lekë,  
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ndërsa kesh është dhënë 33 213 mijë lekë. Ky fond ka qenë i pamjaftueshëm për paga, ku për muajin  

Nëntor  kanë mbetur pa marrë paga 104 punonjës në vlerë 1 819 mijë lekë. Kjo ka ardhur si rezultat i 

mosrealizimit të planit të të ardhurave në zërin e të ardhurave nga taksa e qarkut e vitit 2011, nga ku 

ishin planifikuar pagat e Nd.jes R.M.Rr.Rurale  për 4 muajt e fundit të vitit 2011. 

 

Art. 601 Sig. Shoq. Plani për periudhen vjetore  në  Art. 601 është akorduar  në shumën   

6 150 mije   lekë. Ndërsa kesh limiti i akorduar Nd/jes në Art. 601 është  6 150 mijë lekë. Realizimi 

është në masën 93.4%. 

 

Shpenzimet Operative - Art. 602. Për shpenzimet operative  për periudhën vjetore  2011,  në  

Art.602 janë  planifikuar  5 645 mijë  lekë, ndërsa kesh limiti i akorduar Nd/jes ka qenë  5 308mijë 

lekë. Këto shpenzime  janë realizuar në masën 4 113 mijë lekë, për rrjedhojë në krahasim me kesh 

limitin  janë realizuar  në masën 77.4 % . 

Mbajtja e këtyre shpenzimeve është bërë  sipas planifikimit për çdo nën artikull dhe është bërë 

përdorimi me efikasitet i tyre. Paraqitja në tabelën e mëposhtme pasqyron në mënyrë të përmbledhur  

përqindjen e realizimeve të prokurimeve për vitin 2011. 

Nr. Objekti i prokurimeve Plani Vjetor Fakti Vjetor Realizimi ( % ) 

1. Mallra dhe shërbime të tjera 110 90 81.8 % 

2. Materiale e shërbime speciale 196 16 8.1% 

3. Shërbime 47 47 100 % 

4. Shpenzime transporti 3504 2973  84.93 % 

5. Mirëmbajtje e zakonshme 1787 987 55.2% 

 TOTALI      LLOG   602 5645 4113 72.86% 

 

Në artikullin 231, Ndermarrjes R.M.Rr.R. janë akorduar një fond prej  58 mijë lekë për blerje 

kompjuteri. 

Në  zyrën e financës janë të mbajtura dhe të regjistruara të gjitha veprimet kontabël gjatë gjithë vitit  

2011 në menyrë kronologjike,  në librat  përkatës të kontabilitetit. 

Në mënyre kronologjike çdo ditë bëhet regjistrimi i  veprimeve të  bankës, duke mos pasur asnjë 

diferencë veprimi. Evidentimi i veprimeve kontabël bëhet konform ligjit “Për kontabilitetin”, si dhe 

akteve të tjera  ligjore dhe vendimeve për kryerjen e veprimeve.  
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2.4.3    MENAXHIMI I FONDEVE TË TRANSFERTËS SË KUSHTËZUAR 

A –Analiza e shpenzimeve të realizuara për funksionet e deleguara 

Funksionet e deleguara, janë përgjegjësi e pushtetit qëndror  të deleguara tek pushteti vendor.  

Financimi i këtyre funksioneve  bëhet nga buxheti i shtetit (transferta e kushtëzuar). 

Në funksionet e deleguara për Qarkun e Shkodrës  për vitin 2011 është: 

 KADASTRA 

Realizimi i  i shpenzimeve për kadastrën është si më poshtë:       000/lek    

Nr. Emërtimi i shpenzimeve Plan Fakt Realizimi 

1 Paga art.600 4300 3574.58 83.13 % 

2 Sig.shoq. Art.601 670 581 86.72 % 

3 Shp.Operative 350 315.56 90.16 % 

 SHUMA 5320 4471 84% 

 

Kadastra realizon edhe të ardhura, të cilat derdhen të gjitha në buxhetin e shtetit. Kështu për 

12/mujorin e vitit 2011 janë realizuar  328 700  lekë  të ardhura. 

2.4.4    Rregjistrimi në kontabilitet  

Në  Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit  janë të mbajtura dhe të regjistruara të gjitha veprimet kontabël 

të periudhës 12/Mujore të vitit 2011, në menyrë kronologjike. Veprimet mbahen të regjistruara në 

librat  përkatës të kontabilitetit. 

Në mënyre kronologjike çdo ditë bëhet regjistrimi i  veprimeve të bankës, duke mos pasur asnjë 

diferencë veprimi. 

Evidentimi i veprimeve kontabël bëhet konform ligjit “Për kontabilitetin”, si dhe akteve të tjera  

ligjore dhe vendimeve për kryerjen e veprimeve. 

Çdo fund muaji punohet për përgatitjen e evidencave të shpenzimeve, të ardhurave dhe të investimeve 

brenda datës 5 të çdo muaji. Këto evidenca hartohen pas rakordimeve të bëra më Degën e Thesarit dhe 

dërgohen në instancat përkatëse.  
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2.5 DREJTORIA  E  PROKURIMEVE 

 

Veprimtaria e Drejtorisë së Prokurimeve  Publike gjatë vitit 2011 është fokusuar në këto  drejtime 

kryesore: 

 Pjesmarrje aktive në trajnimet e zhvilluara  për  njohjen e rregullave  të prokurimit publik  të 

Bashkimit Europian, në funksion të përafrimit të legjislacionit shqiptar me standartet e BE. 

 Realizimi  i proçedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike në bazë të fondeve të 

parashikuara nga Këshilli  i Qarkut Shkodër për vitin 2011. 

 Drejtimi dhe koordinimi i punës për zhvillimin e të gjithave proçedurave të prokurimit me 

blerje të vogël, për plotësimin e kërkesave dhe nevojave të institucionit për punë, mallra dhe 

shërbime. 

Drejtoria e Prokurimeve Publike  në zbatim të kompetencave ligjore ka drejtuar dhe koordinuar punën  

me Njësinë e Prokurimit, Komisionin e Vlerësimit të Ofertave, si dhe Komisionin e Blerjeve të Vogla 

për realizimin e të gjitha proçedurave të prokurimit publik, mbi bazën e fondeve të miratuara nga 

Këshilli i Qarkut Shkodër. 

 

Raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit 

Duke iu referuar  përmbajtjes së Raportit nr.510/3, datë 12.01.2011 të KLSH,  është  konstatuar se  

fondet e parashikuara për procedurat e prokurimit gjatë vitit 2009-2010 janë 27.793.835 lekë dhe janë 

realizuar dhe lidhur kontrata në vlerën 21.940.581 lekë, pra siç del qartë nga shifrat janë kursyer 21 % 

e fondeve publike. Parimi themelor i zhvillimit të procedurave të prokurimit në KQSH, ka qenë 

mirëpërdorimi i fondeve publike dhe në çdo rast KVO pranë Këshillit të Qarkut Shkodër  ka 

përzgjedhur ofertën e vlefshme që ka pasur çmimin më të ulët. 
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KOMISIONI I 
VLERËSIMIT 
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Nga ana e përfaqësuesve të autorizuar të Kontrollit të Lartë të Shtetit është konstatuar se, në të gjitha 

procedurat e prokurimit të zhvilluara në Këshillin e Qarkut Shkodër janë zbatuar afatet ligjore, si dhe 

janë  zbatuar në çdo rast detyrimet ligjore për hartimin dhe dërgimin e rregjistrave të parashikimeve 

dhe të realizimeve  në APP . 

Gjithashtu përfaqësuesit e autorizuar të KLSH kanë konstatuar se në asnjë rast për tenderat, nuk ka 

pasur dëm ekonomik në Këshillin e Qarkut Shkodër. Ndërkohë të gjithë rekomandimet e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit, në funksion të  përmirësimit të punës janë zbatuar në çdo rast nga zyrtarët e prokurimit 

publik. 

 

2.5.1 SHQYRTIME KRAHASIMORE TË PROKURIMEVE   

 

Prokurimi elektronik një nga teknikat administrative bashkëkohore të qeverisjes elektronike,  

transformon qeverisjen dhe veprimtarinë e administratës publike,  duke rritur transparencën, dhe 

ekonomitetin e proçedurave të prokurimit publik. Realizimi i proçedurave të prokurimit publik në 

sistemin elektronik ka krijuar një marëdhënie të re mes organeve të administratës publike dhe biznesit, 

duke rritur besueshmërinë  dhe transparencën mes palëve. Aplikimi i prokurimit elektronik në 

Këshillin e Qarkut Shkodër,  ka  siguruar integritet, besim publik dhe ka rezultuar në mirëpërdorimin  

e fondeve publike.  

Nëse analizojmë në mënyrë krahasimore fondet e parashikuara për prokurimin  publik elektronik në 

vitin 2009, 2010 dhe 2011, vërehet  një shkallë zbritëse. Përkatësisht në vitin 2009 fondi i parashikuar 

për prokurimet ka qenë  22.050.635 lekë, në vitin 2010 ka qenë 5.764.000 lekë, ndërsa në vitin 2011 

ishte 3.150.000 lekë.  

FONDET E PROKURIMEVE ELEKTRONIKE 2009 – 2011 
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Zvogëlimi  i  fondeve të prokurimit në institucionin tonë ka ardhur si pasojë e pakësimit të ardhurave 

të Këshillit të Qarkut Shkodër, si pasojë e ndryshimit të ligjit urbanistikës, në bazë të të cilit Këshilli i 

Rregullimit të Territorit të Qarkut nuk ka të drejtë të shqyrtojë dhe miratojë leje ndërtimi jashtë vijave 

kufizuese të ndërtimit. Për rrjedhojë të ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër nga taksa e 

infrastrukturës janë minimale. Në këto kushte mundësia e Këshillit të Qarkut Shkodër për të realizuar 

investime është kufizuar nga zvogëlimi i të ardhurave. 

Në bazë të Rregjistrit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike të vitit 2011, të miratuar me Vendimin 

e Këshillit të Qarkut Shkodër nr.2, datë 23.02.2011 “Mbi miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut 

Shkodër për vitin 2011”, janë parashikuar dy objekte prokurimi për tu realizuar me procedura 

elektronike  “Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes” dhe “Blerje karburant”. 

Për vitin 2011 fondi i parashikuar për prokurimet elektronike ka qenë 3.150.000 lekë, ndërsa vlera e 

prokuruar  e kontratave ka qenë 2.804.263 lekë, për rrjedhojë janë kursyer 10 %  e fondeve të 

parashikuara  të prokurimit. 

 

Kursimi i fondeve publike për vitin 2011 është zvogëluar në krahasim me vitet 2009-2010.  Kjo ka 

ardhur për arsye të specifikave të procedurave të prokurimit të zhvilluara në vitin 2011. Konkretisht 

procedura e prokurimit “Blerje Karburant” ndryshe  nga prokurimet e tjera ka kriter vlerësimi marzhin 

më të ulët të  fitimit dhe jo çmimin më të ulët të ofertës së vlefshme. Për rrjedhojë  vlera e prokuruar 

nuk pasqyron kursimin e fondeve. Gjithashtu gjatë vitit 2011 nuk janë parashikuar investime në punë 

publike, pasi në objekte ndërtimore interesi i operatorëve ekonomikë ka qenë më i madh, siç ka 

rezultuar  gjatë viteve të mëparshme (një konkurrencë efektive, një pjesmarrje e lartë e operatorëve 

ekonomike në realizimin e kontratave në fushën e infrastrukturës ndërtimore). 
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2.5.2 PROKURIMI ELEKTRONIK  PËR VITIN 2011 

 

SHËRBIME TË SIGURIMIT DHE RUAJTJES 

 Fondi limit: 1.800.000 lekë (një milion e tetëqind mijë) lekë pa tvsh. 

 Qëllimi i kontratës: Ruajtja dhe siguria e ambienteve të godinës së K.Q.Shkodër (4 roje). 

 Data e zhvillimit të tenderit:  20.05.2011. 

 Vlera e shpallur fituese: 1.463.280  (një milion e shtatëqind e katërdhjetë mijë) lekë. 

 Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim 

 Operatori ekonomik i shpallur fitues: “VOJVODA” SH.R.S.F 

 Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj kalendarike. 

 Data e lidhjes së kontratës: 17.06.201 

 Gjendja aktuale: Operatori ekonomike fitues realizon shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë së 

ambjenteve sipas përgjegjësive të përcaktuara në kontratë dhe aktmarrëveshje. 

Renditja e ofertave për objektin “Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes” 

Nr. Operatorët ekonomikë të kualifikuar Vlera e ofertës pa tvsh (lekë)

1 "VOJVODA" SH.R.S.F. 1,463,280                                      

2 "STIVI" SH.R.S.F. 1,465,680                                      

3 "MIRI" SH.R.S.F. 1,465,728                                       

 

 

 

"VOJVODA" 

SH.R.S.F.

"STIVI" SH.R.S.F. "MIRI" SH.R.S.F.

1 2 3

VLERAT E OFERTAVE 
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Anullimi i procedurave të prokurimit elektronik 

Për prokurimin me objekt “Blerje Karburant” ka pasur probleme gjatë vitit 2011, sepse procedura e 

prokurimit është shpallur katër herë në sistemin elektronik dhe Autoriteti Kontraktor (KQSH) është 

detyruar ta anullojë.  

Arsyet e anullimit të prokurimit elektronik“Blerje Karburant” 

DATA E PUBLIKIMIT NUMRI I OFERTAVE   www.app.gov.al 
 

ARSYEJA E ANULLIMIT 

18 Prill 20011 Një ofertë “Albdrin”sh.p.k. Mungesë konkurrence 

9 Maj 2011 Dy oferta “Albdrin”shpk dhe “Kastrati”sh.a. Skualifikohet “Kastrati” sh.a. 

30  Maj 2011 Dy oferta “Albdrin”shpk dhe “Kastrati”sh.a. Skualifikohet “Kastrati” sh.a. 

20 Qershor 2011 Asnjë ofertë e dorëzuar në mënyrë elektronike Mungesë konkurrence 

 

Në rastet   kur procedura e prokurimit anullohet disa herë, ligji autorizon Autoritetin Kontraktor të 

zhvillojë procedurën “me negocim pa shpallje paraprakte të njoftimi të kontratës”. Kjo procedurë ishte 

një risi në Këshillin e Qarkut Shkodër, pasi në praktikën disa vjeçare të zhvillimit të procedurave të 

prokurimit kjo lloj procedure nuk është aplikuar në asnjë rast. 

BLERJE KARBURANT 

 Fondi limit: 1.350.000 (një milion e treqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

 Qëllimi i kontratës: Furnizimi i automjeteve të Këshillit të Qarkut Shkodër me karburant. 

 Procedura e prokurimit: Me negocim pa shpallje paraprakte të njoftimit të kontratës. 

 Data e ftesës për negocim: 05.07.2011. 

 Data e negocimit: 14.07.2011. 

 Vlera e shpallur fituese: 1.183.720 (një milion e njëqind e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e 

njëzet) lekë me tvsh. 

 Kriteri i vlerësimit: Marzhi i fitimit 16 lekë/litër. 

 Operatori ekonomik i shpallur fitues: “ALBDRIN” sh.p.k. 

 Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj kalendarike. 

 Data e lidhjes së kontratës: 18.07.2011. 

http://www.app.gov.al/
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 Gjendja aktuale e realizimit të kontratës: Operatori ekonomike fitues realizon furnizimin e 

automjeteve të Këshillit të Qarkut Shkodër me karburant, në përmbushje të specifikimeve 

teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.  

 

 

2.5.3 RREGJISTRI I PROKURIMEVE PUBLIKE, PARASHIKIME, REALIZIME 

 

Në përmbushje të detyrave ligjore: 

 Drejtoria e Prokurimeve çdo 4 muaj ka dërguar   një raport të detajuar në Agjencinë e 

Prokurimit Publik  për veprimtarinë e prokurimit publik, brenda datës 10 maj, 10 shtator dhe 

10 janar, në formë të shkruar dhe elektronike. 

 Në fund të vitit buxhetor është hartuar  Rregjistri i Realizimeve të Prokurimit Publik, në bazë të 

shpenzimeve faktike të likuiduara nga Këshilli i Qarkut Shkodër, ku pasqyrohet një 

informacion i hollësishëm për veprimtaritë e realizuara të prokurimit. Në rregjistër janë 

pasqyruar të gjitha prokurimet e realizuara gjatë vitit 2011 dhe është dërguar në formë të 

shkruar dhe elektronike APP-së sipas afateve të parashikuara nga ligji. 

 Në bazë kërkesave për punë, mallra dhe shërbime, pas miratimit të planit të blerjeve nga 

Këshilli i Qarkut Shkodër me Vendimin e KQSH nr.2, datë 23.02.2011,  është hartuar 

Rregjistri i Parashikimeve Publike dhe është dërguar pranë Agjencisë së Prokurimit Publik 

brenda afateve ligjore në formë të shkruar dhe elektronike (CD). 

 Gjatë vitit 2011 Drejtoria e Prokurimeve ka propozuar një sërë ndryshimesh në Rregjistrin e 

Parashikimeve Publike, duke argumentuar në mënyrë ligjore dhe faktike nevojën e 

ndryshimeve dhe ridetajimit të fondeve, të cilat janë miratuar në mbledhjet e Këshillit të 

Qarkut Shkodër. 

 

2.5.4 BLERJET E VOGLA 

Gjatë vitit 2011 janë realizuar tetëdhjetë e një (81) procedura prokurimi me vlerë të vogël, në bazë të 

fondeve të miratuara me Vendim të Këshillit të Qarkut Shkodër. Drejtoria e Prokurimeve Publike  në 

zbatim të kompetencave ligjore ka drejtuar dhe koordinuar punën  e Komisionit të Blerjeve të Vogla 

për realizimin e të gjitha proçedurave të prokurimit me vlerë të vogël, për plotësimin e kërkesave dhe 

nevojave të institucionit për punë, mallra, apo shërbime. Në përmbushje të përgjegjësive ligjore  
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Komisioni i Blerjeve të Vogla ka realizuar të  gjithë hapat proçedurialë ligjorë për testimin e tregut, 

plotësimin e dokumentacionit dhe kryerjen e blerjeve, në bazë të fondeve të parashikuara në 

Rregjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike për vitin 2011. Kjo lloj procedure është përdorur 

për blerjen e një grupi mallrash, kryerjen e shërbimeve apo punëve të ngjashme,  që kanë të njëjtin 

funksion kryesor apo që kanë të njëjtin emërtim në planin e shpenzimeve, të cilat nuk kalojnë vlerën 

katërqind mijë lekë gjatë vitit buxhetor. 

Shqyrtime krahasimore për blerjet e vogla,  Parashikime – Realizimi 2011 

Fondet e  parashikuara për prokurimet me vlera të vogla për vitin 2011  janë përdorur me efikasitet, në 

funksion të mirëpërdorimit të fondeve publike. Kursimi i fondeve  rezulton nga shqyrtimet 

krahasimore të fondeve të parashikuara dhe shpenzimeve faktike që pasqyrohen  në zërat e Rregjistrit 

të Realizimeve të Prokurimeve Publike për vitin 2011.  

lekë

Nr. Objekti i prokurimit Fondi limit i parashikuar Vlera e prokuruar Fondi i kursyer

1 Materiale zyre të përgjithshme 900,000                         639,040              260,960      

2 Shërbime nga të tretët 3,816,000                      3,021,760           794,240      

3 Shpenzime transporti 2,115,000                      1,811,366           303,634      

4 Shpenzime për mirëmbajtje 640,000                         475,920              164,080      

5 Shpenzime të tjera operative 650,000                         325,821              324,179      

6 Materiale dhe shërbime speciale 316,000                         48,000                268,000      

7 Investime 650,000                         160,175              489,825      

Vlera Totale 9,087,000                      6,482,082           2,604,918    

PARAQITJA GRAFIKE E KURSIMIT TË FONDEVE PUBLIKE NGA BLERJET E VOGLA 

MATERIALE ZYRE TË PËRGJITHSHME 

 

FONDI I 

PARASHIKUAR

FONDI I 

KURSYER

22%
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SHËRBIME NGA TË TRETËT 

 

 

SHPENZIME TRANSPORTI 

 

 

 

 

 

Fondi i 

parashikuar

Fondi i kursyer

17%

FONDI I 

PARASHKUAR

FONDI I 

KURSYER

13%
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SHPENZIME PËR MIRËMBAJTE 

 

 

INVESTIME 

 

Në grafikët e mësipërm janë analizuar fondet e parashikuara me fondet e realizuara për vitin 2011, 

duke pasqyruar përqindjen e kursimeve të fondeve publike për disa nga treguesit më kryesorë të 

rregjistrit të realizimeve të prokurimeve publike. Ndërsa në tërësi për të gjitha prokurimet e zhvilluara 

në vitin 2011, rezultojnë se janë kursyer 22 % e fondeve publike. 

FONDI I 

PARASHIKUAR

FONDI I 

KURSYER

20%

FONDI I 
PARASHIKUAR

FONDI I 

KURSYER

43%
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Blerjet e vogla për D.A.M.T. 

Drejtoria e Prokurimeve në bazë të fondeve të vëna në dizpozicion nga Ministria e Brendshme dhe 

Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Konsumatorëve ka hartuar rregjistrin e parashikimeve dhe të 

realizimeve të prokurimeve publike për Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës. Fondet e 

realizuara për Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës rezultojnë në masën 85 % të fondit të 

parashikuar. Realizimi dhe kursimi i fondeve  rezulton nga shqyrtimet krahasimore të fondeve të 

parashikuara dhe shpenzimeve faktike që pasqyrohen  në zërat e Rregjistrit të Realizimeve të 

Prokurimeve Publike për vitin 2011  për D.A.M.T. 

lekë

Nr. Objekti i prokurimit Fondi limit i parashikuar Vlera e prokuruar Fondi i kursyer

1 Materiale zyre të përgjithshme 212,000                         201,580               10,420           

2 Shërbime nga të tretët 57,000                           52,500                 4,500             

3 Shpenzime për mirëmbajtje 27,000                           26,460                 540                

Vlera Totale 296,000                         280,540               15,460           

 

 

Siç pasqyrohet nga tabela dhe grafiku  fondet e parashikuara për shpenzime operative të DAMT, janë 

realizuar në masën 94%. Por duhet thënë se nevojat e kësaj zyre nuk janë mbuluara vetëm nga fondet e 

deleguara nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Konsumatorëve, pasi dhe Këshilli i Qarkut Shkodër 

ka dhënë një kontribut të nevojshëm brenda mundësive financiare që disponon për plotësimin e 

kërkesave të kësaj zyre, që është në shërbim të qytetarëve. 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

1 2 3

Fondi limit i parashikuar
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VEPRIMTARIA E DREJTORISË SË PROKURIMEVE PUBLIKE 2011 

 

 

 

 

 Në funksion të përgjegjësisë  ligjore, me vënien në dizpozicion të fondeve për mallra, 

shërbime dhe investime, pas miratimit të buxhetit nga Këshillit i Qarkut Shkodër janë 

realizuar  proçedurat ligjore të prokurimit në sistemin elektronik www.app.gov.al .  

 Në cilësinë e zyrtarit të autorizuar të Njësisë së Prokurimit është  administruar  në 

mënyrë të vazhdueshme proçesi i prokurimit, duke  realizuar hedhjen në sistemin 

elektronik të dosjes së tenderit, si dhe vendosjen e llojit të formatit të hedhjes së 

dokumentave, për  të gjitha proçedurat e prokurimit, që janë zhvilluar në Këshillin e 

Qarkut Shkodër. 

 Në bashkëpunim me zyrtarët e Njësisë së Prokurimit janë  hartuar dokumentet e 

tenderit, kërkesat për kualifikim, specifikimet teknike  në përputhje me ligjet dhe 

rregullat e prokurimit. 

 Drejtimi dhe koordinimi i punës së Njësisë Prokurimit dhe Komisionit  të Vlerësimit 

të Ofertave për realizimin e të gjithë hapave proçedurialë ligjorë në sistemin e 

Agjencisë së Prokurimit Publik. 

 Në përputhje me ligjet dhe rregullat e prokurimit, Drejtoria e Prokurimeve ka 

drejtuar punën për hartimin e dokumentacionit teknik, në bazë të ligjeve dhe akteve 

nënligjore në fuqi për këtë qëllim. 

 Koordinimi dhe organizimi i  punës së Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, që në 

afatet e përcaktuara ligjore të hapen dhe të vlerësohen ofertat e operatorëve 

ekonomikë që kanë konkurruar në mënyrë elektronike. 

 Për çdo procedurë prokurimi, pas klasifikimit të ofertave është  realizuar  njoftimi i 

fituesit, njoftimi i lidhjes së kontratës në mënyrë elektronike. 

 Drejtimi dhe koordinimi i punës  për të zbatuar ligjin për të drejtën e informimit të 

palëve të interesuara. 

 Konsulencë ligjore për krijimin e llogarive në sistem të Komisionit të Shqyrtimit të 

Ankesave, si dhe marrjen e vendimit të arsyetuar nga autoriteti kontraktor për 

ankesat e paraqitura. 

http://www.app.gov.al/
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 Gjatë gjithë proçesit te prokurimit me fonde publike është administruar 

dokumentacioni  i plotë për proçedurat e kryera në përcaktimin e fituesit të kontratës, 

në mënyrë që të garantohet  transparenca dhe të krijohet mundësia për  kontrollin e 

zbatimit të ligjit. 

 Me shpalljen e njoftimit të fituesit në Buletinin e Njoftimeve Publike, është  hartuar  

kontrata duke përcaktuar të drejtat dhe detyrimet e autoritetit kontraktor dhe palës 

sipërmarrëse  në përputhje me dizpozitat e Kodit Civil,  ligjet dhe rregullat e 

prokurimit publik. 

 Gjatë ekzekutimit të kontratës me palën sipërmarrëse, Drejtoria e Prokurimeve ka 

dhënë  asistencë ligjore për monitorimin e ekzekutimit të kontratës dhe  zgjidhje  

ligjore në rastet e mosmarrëveshjeve apo shkeljeve të detyrimeve nga palët. 

 Është dërguar çdo 4 muaj  një raport i detajuar në Agjencinë e Prokurimit Publik  për 

veprimtarinë e prokurimit publik, brenda datës 10 maj, 10 shtator dhe 10 janar, në 

formë të shkruar dhe elektronike. 

 Në fund të vitit buxhetor është hartuar  Rregjistri i Realizimeve të Prokurimit Publik, 

në bazë të shpenzimeve faktike të likuiduara nga Këshilli i Qarkut Shkodër, ku 

pasqyrohet një informacion i hollësishëm për veprimtaritë e realizuara të prokurimit, 

i cili është dërguar  në Agjencinë e Prokurimit Publik jo më vonë se data 10 janar. 

 Në bazë kërkesave për punë, mallra dhe shërbime, pas miratimit të planit të blerjeve 

nga Këshilli i Qarkut Shkodër,  është hartuar Rregjistri i Parashikimeve Publike, i cili 

është dërguar  në Agjencinë e Prokurimit Publik brenda afateve ligjore në formë të 

shkruar dhe elektronike. 

 Gjatë vitit buxhetor Drejtoria e Prokurimeve ka propozuar shtesa dhe ndryshime në 

Rregjistrin e Parashikimeve Publike, duke argumentuar në mënyrë ligjore dhe faktike 

nevojën e ndryshimeve dhe ridetajimit të fondeve, të cilat janë miratuar  në 

mbledhjet e Këshillit të Qarkut Shkodër. 

 Organizimi dhe zhvillimi i  trajnimeve për prokurimet publike elektronike  për  

njësitë vendore të Qarkut Shkodër. 

 Në varësi të kërkesave, nevojave dhe brenda  fondit limit  të miratuar nga KQSH, ka 

realizuar proçedurat e blerjeve me vlerë të vogël gjatë gjithë vitit kalendarik. 
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 Drejtimi dhe koordinimi i   punës  së Komisionit të Prokurimit me Vlera të Vogla për 

të marrë tregues për çmimet e punëve, mallrave ose të shërbimeve dhe bazuar në 

kriterin e çmimit më të ulët është përcaktuar fituesi.  

 Për realizimin e çdo blerje është  hartuar dhe nënshkruar dokumentacioni ligjor për 

prokurimet me vlerë të vogël, të cilat janë dërguar në Drejtorinë e Financës dhe 

Buxhetit për likujdim.  

 Në zbatim të ligjeve dhe akteve nënligjore për emergjencat civile dhe rregullat e 

prokurimit, është  hartuar dokumentacioni ligjor për të gjitha blerjet emergjente të 

realizuara gjatë periudhës së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. 

 Në përfundim të procedurës së prokurimit për çdo dosje tenderi është hartuar 

procesverbali i inventarizimit të dokumentacionit, duke evidentuar numrin e kopjeve 

dhe të fletëve të çdo dokumenti dhe janë dorëzuar dosjet e tenderave  në Zyrën e 

Arshivës sipas ligjit. 

 Ka administruar në dosje të veçanta kërkesat e paraqitura për kryerjen e punëve, për 

blerje mallrash, shërbimesh. 

 Në bazë të Urdhërit të Prokurimit të Titullarit të Autoretit Kontraktor është testuar 

tregu nga anëtarët e Komisionit të Blerjeve të Vogla,  duke dokumentuar me 

procesverbal çmimet e mallrave, punëve dhe shërbimeve. 

 Pasi është plotësuar, nënshkruar dokumentacioni për çdo prokurim me vlerë të vogël, 

është  dërguar gjithë dokumentacioni në  Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit për 

likujdim.  

 Pjesmarrje aktive në Komisionin e  Inventarizimit për inventarizimin e pasurisë së 

Qarkut  si për Aktivet e  Qëndrueshme të Trupëzuara  dhe për Inventarin e Imët. 

 Ka hartuar Raportin e Veprimtarisë së Drejtorisë së Prokurimeve Publike për 12 

mujorin, si dhe ka përpunuar dhe redaktuar Raportin e Veprimtarisë së Këshillit të 

Qarkut Shkodër. 
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2.5.5 TRAJNIME PËR PROKURIMIN PUBLIK 2011 

Në funksion të ngritjes së kapaciteteve administrative në fushën e prokurimit publik, zyrtarët e 

prokurimit  të Këshillit të Qarkut Shkodër kanë marrë pjesë në seminare të organizuara brenda dhe 

jashtë vendit.  

Përfaqësimi i Këshillit të Qarkut Shkodër në forume ndërkombëtare 

Në muajin dhjetor një përfaqësues i prokurimit publik nga Këshilli i Qarkut Shkodër, i përzgjedhur 

nga Agjencia e Prokurimit Publik dhe Delegacioni i Komisionit Evropian, mori pjesë në udhëtimin 

studimor  3 ditor në Bruksel, datë 14-16 Dhjetor 2011, me temë “Procedurat e prokurimit publik, sipas 

standarteve evropiane dhe roli i autoriteteve vendore dhe rajonale në procesin e integrimit”. Ky 

udhëtim studimor u organizua nga Komisioni Evropian në bashkëpunim me Komitetin e Rajoneve. Në 

këtë udhëtim studimor  kishte përfaqësues të prokurimit publik nga Maqedonia, Kosova, Serbia, 

Kroacia, Bosnjë Hercogovina dhe katër përfaqësues nga Shqipëria (Shkodra, Tirana, Vlora dhe 

Korça). Ekspertët trajnuesë ishin studjuesë dhe profesorë të shquar në fushën e prokurimit publik, të 

cilët  referuan në mënyrë shkencore tema të rëndësishme për mirëmenaxhimin e fondeve publike të 

prokurimit.  

QËLLIMI 

 Ngritja e kapaciteteve administrative të zyrtarëve të prokurimit publik të qeverisjes vendore, 

për t’iu përgjigjur sfidave të integrimit evropian. 

 Njohja me legjislacionin evropian të prokurimit publik dhe shkëmbimi i eksperiencave apo 

praktikave më të mira  në realizimin e procedurave të prokurimit sipas standarteve evropiane. 

 Studimi i funksioneve të institucioneve më të rëndësishme evropiane dhe rolit që kanë  

autoritetet lokale dhe rajonale në procesin e integrimit evropian. 

OBJEKTIVI 

Përafrimi i legjislacionit të vendeve të Ballkanit Perëndimor  me standartet evropiane, në funksion të 

zbatimit të direktivave të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për procedurat e prokurimit publik. 
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AKTIVITETET, TEMATIKA STUDIMORE 

DITA E PARË – 14 DHJETOR 2011 

 

Përshkrimi i aktivitetit Ekspertët trajnues 

 

Sintezë 

Ora: 09:45 – 10:15 

Tryezë e rrumbullakët: Prezantim 

i shkurtër i pjesmarrësve rreth 

situatës aktuale dhe sfidave të 

prokurimit publik. 

Mr. Magdalena Kleim, vlerësoi 

rëndësinë e ngritjes së 

kapaciteteve administrative të 

autoriteteve lokale, në funksion 

të integrimit evropian. 

Dr.Stijn Verbist, përfaqësues i 

Institutittë kërkimit shkencor në 

fushën juridike administrative,  

ftoi pjesmarrësit të 

vetëprezantoheshin dhe të 

pasqyronin problematikat e 

prokurimit publik në 

institucionin që përfaqësonin.  

Përfaqësues të prokurimit 

publik të shteteve të Serbisë, 

Shqipërisë, Maqedonisë, 

Bosnjë Hercegovinës, Malit 

të Zi, Kosovës referuan rreth 

situatës konkrete të 

prokurimit publik në shtetin e 

tyre, duke u ndalur tek 

problematikat dhe sfidat e së 

ardhmes për pëafrimin e 

legjislacionit të prokurimit 

publik me rregullat dhe 

standartet e BE. 

 

Ora: 10:30 – 11:15 

Prezantim i temës: Pikëpamjet e 

Autoriteteve Rajonale të Evropës 

për modernizimin e rregullave të 

prokurimit publik. 

 

Z.Alfredo Molina, Ekspert i 

Ligjit Evropian 

Informimi i pjesmarrësve për 

qëndrimin dhe vullnetin  e 

Autoriteteve Rajonale të 

Evropës për  modernizimin e 

rregullave të prokurimit 

publik. Prezantimi i kësaj 

teme kishte për qëllim të 

nxiste një frymë ndërveprimi, 

duke nxitur pyetjet, shprehjen 

e mendimeve nga 

pjesmarrësit. 

Ora: 11:15 – 12:30 

Prezantimi i temës: Institucionet e 

Bashkimit Evropian dhe procesi i 

vendimarrjes. 

 

 

Pr.Dr. Ralf von Ameln, Drejtor i 

Përfaqësimit Evropian, BADK. 

 

Pjesmarrësit u informuan për 

procedurat e vendimarrjes në 

institucionet e BE. 

Ora: 14:00-14:45 

Tema: Prokurimi publik i gjelbër 

Referoi: Ms. Ylenia Ariano, 

Zyrtare Legjislative, UPPL, 

Europian Commission.  

 

Pjesmarrësit u informuan për 

rëndësinë dhe impaktet 

pozitive, që kanë aplikimi i 

rregullave të prokurimit 

publik  të gjelbër.  

Ora: 16:15 – 17:00 

Tema: Konflikti i interesit në 

procedurat e prokurimit publik. 

 

Pr.Dr. Ralf von Ameln, Drejtor I 

Përfaqësimit Evropian, BADK. 

 

Një prezantim me nivel të 

lartë, ku njohuri të nivelit 

shkencor  ishin ndërthurur 

me praktikën, duke nxitur 

interesin e pjesmarrësve. 
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DITA E DYTË – 15 DHJETOR 2011 

 

Përshkrimi i aktivitetit Ekspertët trajnues 

 

Sintezë 

Ora: 10:30 – 11:15 

Pjesmarrje në Sesionin Plenar të 

Komitetit të Rajoneve në Bruksel 

Organizoi takimin: Znj.Julie 

Chavez 

Takim me përfaqësues të 

Komitetit të Rajoneve dhe 

ndjekja e seancës plenare. 

 

11:15 – 12:30 

Prezantimi i zyrave rajonale nga 

Ballkani Perëndimor me seli në 

Bruksel. 

 

Znj.Borka Tomic, Zyrtare 

Koordinatorenë Bruksel për  zyrat 

rajonale të Kragujevac. 

Z.Iris Jakupic, Kryetari i Zyrës 

Rajonale Kroate. 

 

Përfaqësuesit e zyrave 

rajonale të Ballkanit 

prezantuan aktivitetin e 

tyre në Bruksel dhe 

informuan pjesmarrësit për 

standartet e rajoneve 

evropiane për tu pranuar si 

partner në politikat 

komunitare të BE. 

Ora: 14:00 – 14:45 

Funksionimi dhe veprimtaria e 

Komitetit të Rajoneve. 

 

Z.Aliona Fornea, Përfaqësues I 

Komitetit të Rajoneve. 

Pjesmarrësit u informuan 

për veprimtarinë dhe 

funksionimin e Komitetit të 

Rajoneve dhe rëndësinë e 

këtij institucioni në nxitjen 

e politikave të 

decentralizimit rajonal në 

Ballkan dhe më gjerë. 

Ora:14:45-15:15 

Aktivitetet e Komitetit të Rajoneve 

me Ballkanin Perëndimor. 

Z.Victor Tilea & Z.Petr Votoupal, 

Përfaqësues të Drejtorisë të 

Punëve Këshillimore, Komisioni 

CIVEX, Komiteti i Rajoneve. 

Informimi i pjesmarrësve 

për rolin aktiv të Komitetit 

të Rajoneve për njohjen 

dhe përfshirjen e Ballkanit 

Perëndimor në politikat 

rajonale. 

DITA E TRETË – 16 DHJETOR 2011 

 

Prokurimi publik nga prespektiva 

e autoriteteve rajonale dhe 

vendore 

Znj.Regine Prunzel, Universiteti i 

Cologne. 

Njohuri të plota mbi 

legjislacionin e prokurimit 

publik sipas standarteve 

evropiane duke gërshetuar 

njohuritë teorike shkencore 

me praktikën. 

10:15 – 11:00 

Fazat e procedurave të 

prokurimit publik dhe 

parregullsitë. 

Z.Grzegorz Orawiec, Menaxher në 

Departamentin e Investimeve dhe 

projekteve të BE, Poland. 

Informimi i pjesmarrësve 

mbi problematikat dhe 

parregullsitë, që mund të 

ndeshen gjatë zhvillimit të 

procedurave të prokurimit 

publik. 
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11:15 – 12:00 

Kriteret, specifikimet teknike dhe 

vlerësimi në prokurimin publik. 

 

Z.Grzegorz Orawiec, Menaxher në 

Departamentin e Investimeve dhe 

projekteve të BE, Poland. 

Tematika e prezantuar nxiti 

interesin e pjesmarrësve 

për tu njohur me kriteret, 

vlerësimin, si dhe mënyrën 

e hartimit të specifikimeve 

teknike sipas standarteve 

evropiane 

12:00 – 12:45 

Partnershipi privat – publik. 

Pr.Dr. Ralf von Ameln, Drejtor i 

Përfaqësimit Evropian, BADK. 

Kjo temë ishte mjaft 

interesante, veçanërisht për 

përfaqësuesit e vendeve, që 

mungon një praktikë e tillë 

në menaxhimin e fondeve 

publike. 

Ora: 13:45 – 16:00 

Ëorkshop në grupe të vogla dhe 

Prezantimi i rezultateve me këtë 

tematikë: 

1. Prokurimi elektronik 

2. Mundësitë e gabimeve në 

realizimin e prokurimit 

publik. 

3. Partnership publik-privat. 

Znj.Regine Prunzel, Universiteti i 

Cologne. 

Z.Grzegorz Orawiec, Menaxher në 

Departamentin e Investimeve dhe 

projekteve të BE, Poland. 

Pr.Dr. Ralf von Ameln, Drejtor i 

Përfaqësimit Evropian, BADK. 

Pjesmarrësit u ndanë në tre 

grupe të vogla, në bazë të 

interesit të tyre të shprehur 

paraprakisht për të 

zgjedhur tematikën e 

caktuar. Në fund u 

prezantuan rezultatet e 

arritura nga zhvillimi i 

workshop-it.  

 

TRAJNIME PËR PROKURIMIN PUBLIK, QERSHOR & TETOR 2011 

Në kuadër të zbatimit të projektit të binjakëzimit “Mbështetja dhe fuqizimi i Agjencisë së Prokurimit 

Publik, Sistemit të Konçesioneve dhe Ankandeve Publike” në Qershor dhe Tetor 2011 janë organizuar 

trajnime me specialistët e prokurimit publik të Qarkut Shkodër. Ky projekt është pjesë e programit 

IPA (Instrumenti i Ndihmës së Para-aderimit), i cili vjen në ndihmë të ndërtimit të institucioneve të 

vendeve që synojnë të bëhen shtete anëtare të Bashkimit Europian, në zbatimin e direktivave të BE-së.   

OBJEKTIVI 

Objektivi i përgjithshëm i trajnimeve ka qenë ngritja e kapaciteteve administrative të zyrtarëve të 

prokurimit publik në kuadër të përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë evropian,  për  arritjen e 

standarteve të BE-së sipas kërkesave të Stabilizimit dhe Asocimit (MSA) në fushat e prokurimit 

publik, konçesioneve, si dhe  dhe ankandeve publike. 
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QËLLIMI  

Qëllimi i projektit ka qenë përmirësimi i efikasitetit dhe transparencës të prokurimeve publike, 

konçesioneve dhe ankandeve publike në Shqipëri. Trajnimi është fokusuar  në çështjet ligjore, duke 

përfshirë vlerësimin e dispozitave aktuale dhe hartimin e rregullave të reja, si dhe njohjen me 

dispozitat ligjore të prokurimit në bazë të Direktivave të Komunitetit Europian. 

Partnerët e binjakëzimit  

1. Agjencia e Prokurimit Publik Shqipëri – Përfituesi. 

2. Zyra e Prokurimit Publik të Polonisë – Udhëheqësi i Projektit. 

3. Autoriteti Kombëtar për Rregullimin dhe Monitorimin e Prokurimit Publik të Rumanisë- 

Partner. 

Komponentët e Projektit 

- Reforma ligjore dhe institucionale ndër të tjera ka mbuluar vlerësimin e rendit të 

tanishëm ligjor, përgatitjen e planit të veprimit për zbatimin e reformës në sistemin e 

prokurimit publik, hartimin e dispozitave ligjore për të bërë të mundur përafrimin e 

legjislacionit shqiptar në përputhje me legjislacionin e BE-së. 

- Ndërtimi i kapaciteteve për APP dhe autoritetet kontraktuese, si dhe krijimin e njësive 

rajonale, të cilat në të ardhmen do të përgatisin modulet e trajnimit për gjithë palët e 

interesuara në Qarkun e Shkodrës. 

- Komunikimi në lidhje me prokurimin publik, duke përfshirë hartimin e një strategjie 

komunikimi për prokurimin publik. 

Tematika e trajnimit 

 Procesi i planifikimit të prokurimit publik në Poloni dhe Rumani. 

 Kriteret e kualifikimit sipas standarteve teknike. 

 Kriteret  për dhënien e kontratës. 

 Tenderat jo normalisht të ulët. 

 Marrëveshja kuadër. 

 Sistemi i prokurimit elektronik. 
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Sintezë e rezultateve 

 Njohja me legjislacionin europian dhe praktikën e zbatimit të procedurave të prokurimit publik 

në Rumani dhe Poloni, vende të cilat kanë harmonizuar legjislacionin e tyre të prokurimit 

publik me direktivat e komunitetit europian. 

 Zyrtarët e prokurimit të  autoriteteve konkraktore pjesmarrës në këtë trajnim u njohën me risitë 

në prokurimin elektronik dhe rregullat për prokurimet e fondeve të Programit IPA. 

 

PËRFUNDIM 

Nga të gjitha të dhënat e pasqyruara në këtë analizë të punës një vjeçare të Drejtorisë së Prokurimeve 

Publike, pasqyrohet angazhimi dhe përkushtimi i zyrtarëve të prokurimit publik për të mirëmenaxhuar 

fondet publike me përgjegjësi, në zbatim të ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi.   

Në funksion të ngritjes së kapaciteteve administrative të zyrtarëve të prokurimit publik  në kuadër të 

përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë evropian,  për  arritjen e standarteve të BE-së sipas 

kërkesave të Stabilizimit dhe Asocimit (MSA), Këshilli i Qarkut Shkodër ka marrë pjesë aktive në 

trajnimet e organizuara nga Agjencia e Prokurimit Publik në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.  

Një nga problematikat e vërejtura gjatë vitit 2011 është mungesa e fondeve financiare të Këshillit të 

Qarkut Shkodër për të realizuar investime me interes rajonal. Rritja e burimeve financiare të Këshillit 

të Qarkut Shkodër, është kusht për të planifikuar dhe realizuar punë me cilësi të mirë për zhvillimin e 

Qarkut Shkodër. 

OBJEKTIVAT janë udhërrëfyes të zyrtarëve të prokurimit  për mirëmenaxhimin e fondeve të 

prokurimeve publike për të demostruar: 

- Ndërgjegje të lartë  në veprimtarinë e prokurimit për të rritur besueshmërinë e operatorëve 

ekonomikë ndaj autoriteteve publike. 

- Përgjegjësi dhe përkushtim  për zbatimin me korrektësi të ligjeve dhe akteve nënligjore, në 

funksion të  mirëpërdorimit dhe kursimit  të  fondeve publike. 

- Transparencë dhe trajtim i barabartë  për të gjithë operatorët ekonomikë, në funksion të nxitjes 

së konkurrencës në fushën e veprimtarisë ekonomike të biznesit. 
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2.6 DREJTORIA  E  URBANISTIKËS 

Gjatë vitit 2011, Drejtoria e Urbanistikës  pranë  Këshillit  të  Qarkut  Shkodër ka punuar në drejtim të  

zbatimit të kompetencave ligjore, objektivave, planeve mujore, detyrave javore të ngarkuara nga 

Kryetari i Këshillit të Qarkut, duke koordinuar punën me komunat dhe bashkitë, në  këto  drejtime  

kryesore:  

 Miratimi i projekteve, studimeve urbanistike, si dhe miratimi i lejeve të ndërtimit për  

investime  publike dhe private në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore.  

 Ndjenjë e lartë e shërbimit ndaj  qytetarit. 

 

Veprimtaria e Drejtorisë së Urbanistikës,  është  e  lidhur  ngushtë me  kompetencat  ligjore të  

Sektorit të Projekteve dhe Sektorit të Urbanistikës Ligjore.  

1. Sektori i Projekteve shqyrton dokumentacionin nga ana kadastrale, kontrollon projektet, si dhe 

paraqitjen hartografike të dokumentacionit. 

2. Sektori i Urbanistikës Ligjore shqyrton  dokumentacionin nga ana ligjore,  veçanërisht  

aspektet e pronësisë, të kontratave, përmbushjen e kërkesave ligjore nga investitorët publikë  

dhe privatë.  

Gjatë vitit 2011, në zbatim të detyrave të veta funksionale, Sekretaria Teknike e K.RR.T.- së në  

koordinim me Këshillin Teknik dhe Këshillin e Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër, ka 

organizuar një   mbledhje të  KRRT-së, ku janë shqyrtuar e miratuar studime urbanistike, sheshe 

dhe leje ndërtimi.  

Drejtoria e 
Urbanistikës

Sekretaria 
Teknike e 

K.RR.T.- së

Sektori i 
Projekteve

Sektori i 
Urbanistikës 

Ligjore

Inspektoriati 
Ndërtimor 
Urbanistik
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2.6.1  VENDIMET E KRRT-SË  QARKU SHKODËR PËR VITIN 2011 

Mbledhja e KRRT- së Qarku Shkodër, datë 18.03.2011 

1. Miratim  i lejes  së  ndërtimit  të objektit “Sistemim  asfaltim  i  rrugës  Hani  Hotit – 

Vermosh”, Loti  I. Kërkuesi: Këshilli  i  Qarkut  Shkodër.  

2. Rinovim  shesh  ndërtimi   dhe  miratim  i lejes  së  ndërtimit  të objektit ”Qender  Bisnezi 2 kt. 

+ Bodrum“, Komuna  Kastrat ,  Malësi  e  Madhe.  Kërkuesi: Arben  Hasaj   

3. Miratim  i lejes  së  ndërtimit  të objektit “Ndërtim  i   Shkollës  9  vjeçare Vukatanë“,  

Komuna  Guri  Zi,  Shkodër. 

4. Miratim  i lejes  së  ndërtimit  të objektit ”Ndërtim  magazine  drithrash“, Komuna  Gruemirë,  

Malësi  e  Madhe.  Kërkuesi:  Saimir   Canaj            

5. Miratim  i lejes  së  ndërtimit  të objektit “Vepra  e  marrjes të Hidrocentralit  Dardhë   dhe  

trasesë  së tubacioneve“,  Komuna  Blerim, Pukë.  Kërkuesi: “WEnerg“ sh.a. 

6. Miratim  i   lejes  së  sheshit  të  ndërtimit  & leje  ndërtimi  të objektit “Antenë  e  Telefonisë  

Celulare   Eagle   Mobile“, Fshati   Rrapsh,  Komuna  Kastrat,  Malësi  e  Madhe  me  kod     

MM2007.  Kërkuesi: “Eagle   Mobile”  sh.a. 

7. Miratim  i   lejes  së  sheshit  të  ndërtimit  & leje  ndërtimi  të objektit  “Antenë  e  Telefonisë  

Celulare   Eagle   Mobile“, Fshati   Hot,  Komuna  Kastrat,  Malësi  e  Madhe  me  kod     

MM2003.  Kërkuesi:   “Eagle   Mobile  sh.a. 

8. Miratim  i   lejes  së  sheshit  të  ndërtimit  & leje  ndërtimi  të objektit “Antenë  e  Telefonisë  

Celulare   Eagle   Mobile“, Fshati   Aliaj,  Komuna  Kastrat,  Malësi  e  Madhe  me  kod     

MM2001. Kërkuesi:  “Eagle   Mobile”  sh.a. 

9. Miratim  i   lejes  së  sheshit  të  ndërtimit  & leje  ndërtimi  të objektit  “Antenë  e  Telefonisë  

Celulare   Eagle   Mobile“, Fshati Shtuf, Muriqan,  Komuna  Ana  e  Malit,  Shkodër  me  kod     

SH 1007.  Kërkuesi:  “Eagle   Mobile”  sh.a. 

10. Miratim  i   lejes  së  sheshit  të  ndërtimit  & leje  ndërtimi  të objektit  “Antenë  e  Telefonisë  

Celulare   Eagle   Mobile“, Fshati Omaraj, Komuna  Gruemirë,  Malësi  e  Madhe   me  kod     

SH 2001.  Kërkuesi: “Eagle   Mobile”  sh.a.  

11. Miratim  i   lejes  së  sheshit  të  ndërtimit  & leje  ndërtimi  të objektit  “Antenë  e  Telefonisë  

Celulare Eagle Mobile“, Fshati Rrenc, Komuna  Guri  Zi,  Shkodër   me  kod  SH  1001. 

Kërkuesi:  “Eagle   Mobile”  sh.a. 

12. Miratim  i   lejes  së  sheshit  të  ndërtimit  & leje  ndërtimi  të objektit  “Antenë  e  Telefonisë  

Celulare   Eagle   Mobile“, Fshati  Oblikë  e  Sipërme,  Komuna  Ana  e  Malit,  Shkodër  me  

kod  SH 1002.  Kërkuesi:  “Eagle   Mobile”  sh.a. 

13. Miratim i lejes së sheshit të ndërtimit  & leje ndërtimi  të objektit “Rikonstruksion i Rrugës  

Gjinaj – Fushë Vig“, Komuna Vig Mnelë, Shkodër. Kërkuesi: Komuna Vig Mnelë. 

14. Miratim  i   lejes  së  sheshit  të  ndërtimit  & leje  ndërtimi  të objektit  “Ndërtim  i  Rrugës  

Ura  e  Gjadrit  -  Qendër  Mnelë“,  Komuna  Vig  Mnelë,  Shkodër. 
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15. Miratim i lejes së sheshit të ndërtimit & leje  ndërtimi  të objektit  “Ndërtim   dy  mure  mbajtës  

tek  Përroi  i  Çeverrit“, Aksi  Rrugor, Dukagjin.  Kërkuesi: Keshilli  Qarkut  Shkodër.   

16. Miratim i lejes së sheshit të ndërtimit & leje  ndërtimi  të objektit “Ndërtim   dy  mure  mbajtës  

Theth,  përballë  katarakteve“, Aksi  rrugor, Dukagjin.  Kërkuesi: Keshilli  Qarkut  Shkodër.     

17. Miratim  i studimit   dhe lejes  së  sheshit të objektit “Ndërtim pikë  karburanti, depo gazi   dhe  

magazinë“, Komuna  Ana  e  Malit,  Shkodër.  Kërkuesi:  Besnik  Mlloja 

18. Miratim  i studimit  dhe lejes  së  sheshit të objektit “Kompleks  shërbime“, Komuna  Gur i Zi, 

Shkodër.  Kërkuesi: Lazer Gjekaj 

19. Miratim  i studimit, lejes  së  sheshit  dhe  leje  ndërtimi  të objektit “Ambulancë Tip  A1“,    

Komuna  Gruemirë,  Malësi  e  Madhe. Kërkuesi:  Qendra  Shëndetsore,  Gruemirë. 

 

Raporti  i   Auditit te  Kontrollit  te  Larte  të  Shtetit për  Drejtorine  e  Urbanistikes, ka  shpjeguar  

qarte  punën  e   rregullt  të  bërë  nga ana  e zyrtarëve të kësaj drejtorie.  

2.6.2   TË ARDHURAT 

Të ardhurat e realizuara nga taksa e lejeve të ndërtimit (1 % e investimit) për vitin  2011,   janë 

realizuar në shumën  2.065.935 lekë, ndërsa në vitin 2010 të ardhurat nga lejet e ndërtimit kanë qenë 

486.126 lekë.  

Të ardhurat nga tarifat e shërbimeve  për vitin 2011  janë  79.600 lekë.              

 

Siç vërehet dhe nga paraqitja grafike të ardhurat nga lejet e ndërtimit në vitin 2011 janë rritur në 

krahasim me vitin 2010 pothuaj katër herë. 

-
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Të ardhurat nga lejet e ndërtimit 2010 - 2011
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2.6.3 SEKTORI I PROJEKTEVE 

Sektori i Projekteve në përmbushje të detyrave funksionale, ka kontrolluar me përgjegjësi 

dokumentacionin në aspektin teknik dhe kadastral, gjithashtu ka shqyrtuar nga ana teknike projektet   

dhe  studimet  urbanistike.  

Sektori  i  projekteve  në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve, me komunat dhe bashkitë e  

Qarkut Shkodër ka hartuar në vitin 2011 projektet e mëposhtme:  

 “Ndërtim  mure  mbajtës  tek  Ura  e  Mesit “,  financuar  nga  F.SH.ZH. 

 “Rehabilitim  i  Rrugës  Obot”.  

 “Ndërtim   dy  mure  mbajtës  tek  Përroi  i  Çeverrit “,  Aksi  rrugor, Dukagjin.   

 

Veprimtaria e Sektorit të Projekteve gjatë vitit 2011 

- Asistencë  teknike  për  zyrat  e  urbanistikës  të  komunave,  që   kanë  të  deleguara  

kompentencat  e   dhënies  së  lejeve  të  ndërtimit   Këshillit  të  Qarkut  Shkodër. 

- Ka  mbajtur  aktet e kontrollit për lejet e miratuara nga KRRT-ja e Qarkut Shkodër.  

Ka  hartuar dokumentacionin teknik për prokurime në fushën e ndërtimit. 

Ka shqyrtuar  dhe miratuar  lejet e shfrytëzimit sipas proçedurave ligjore dhe ka përcjellur 

dokumentacionin në Zyrën e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. 

- Ka  rilevuar në vend dhe ka bërë dixhitalizimin  e  Hartës  të   Kalasë  së  Drishtit,  pjesë  për  

studimin  urbanistik  të kësaj  zone turistike  për  rivitalizimin e  zonës  së  Kalasë  së  Drishtit. 

- Asistencë nga Drejtoria e Urbanistikës  për njësitë vendore në  lidhje  me  projektet e 

financuara  nga  FSHZH për plotësim dokumentacioni të objekteve. 

- Në bashkëpunim me Sektorin e Emergjencave  (ing.Gj.Gjergji) ka hartuar projekt-preventivat 

përkatëse, në rastet e rënies së zjarreve, rrëshqitjeve të dheut etj, pas verifikimit të dëmeve në 

vendin e ngjarjes. 

- Pjesëmarrje në seminaret e organizuar nga A.K.P.P.  në kuadër të ligjit të ri  “Për Planifikimin 

e Territorit”, “Për miratimin e rregullores model të planifikimit”; “ Për miratimin e rregullores 

uniforme të kontrollit  të  zhvillimit të territorit”; “Për organizimin dhe funksionimin e 

Regjistrit  të Planifikimit të Territorit”; “Për miratimin e rregullores uniforme të instrumenteve 

të  planifikimit“.  



Raport i Veprimtarisë së Këshillit të Qarkut Shkodër 2011 

 

 

 
74 

- Ka mbajtur  lidhje sistematike me Sekretarinë Teknike të KRRTRSH-së dhe me zyrat e 

urbanistikës në bashki e komuna. 

2.6.4 SEKTORI I URBANISTIKËS LIGJORE 

Veprimtaria e këtij sektori është fokusuar në kontrollin e të gjitha aspekteve ligjore të  

dokumentacionit, që shoqëron kërkesën për studime urbanistike, leje sheshi dhe leje ndërtimi. Sektori 

i Urbanistikës Ligjore ka ushtruar veprimtarinë në këto drejtime:  

- Ka ndjekur dhe kryer proçedurat përkatëse ligjore për lidhjen e akt-marrëveshjeve me njësitë 

vendore, që delegojnë kompetecën e planifikimit të territorit Këshillit të Qarkut Shkodër. 

- Ka dhënë konsulencë juridike përfaqësuesve të komunave dhe bashkive të Qarkut Shkodër, që 

kërkojnë ndihmë juridike në fushën e urbanistikës. 

- Ka shqyrtuar nga ana ligjore të gjitha kërkesat, ankesat dhe shkresat që vijnë në Drejtorinë e 

Urbanistikës, nga qytetarët dhe institucionet shtetërore, dhe i ka ndjekur sipas proçedurave 

ligjore. 

- Ka dhënë mendime ligjore për draftet ligjore dhe nënligjore, që i drejtohen Këshillit të Qarkut 

Shkodër dhe janë të lidhura me veprimtarinë e Drejtorisë së Urbanistikës. 

- Ka realizuar inventarizimin e dosjeve të shqyrtuara e miratuara në KRRT-në e Këshillit të 

Qarkut Shkodër. 

- Ka përgatitur materialet për faqen e internetit për veprimtarinë e Drejtorisë së Urbanistikës, 

KRRT-së .  

- Azhornimi me VKM nr.480, datë 22.6.2011 “Për miratimin e rregullores model të 

planifikimit”.  

- Azhornimi  me VKM  nr.502, datë 13.7.2011 “Për miratimin e rregullores uniforme të 

kontrollit të zhvillimit  të territorit”. 

- Njohja  dhe  azhornimi  me  VKM  nr.460, datë 16.6.2010 “Për organizimin dhe funksionimin 

e regjistrit të planifikimit të territorit”. 

- Njohja  dhe  azhornimi  me  VKM  nr.481, datë 22.6.2011 “Për miratimin e rregullores 

uniforme të instrumenteve të planifikimit”. 
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2.6.5   Veprimtaria e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanisik të Qarkut për  vitin 2011 

Kontrolle për investimet private. Gjatë vitit 2011 Inspektoriati i Ndërtimit ka ushtruar kontrolle të 

vazhdueshme për disiplinimin e punimeve të ndërtimit në të gjitha komunat, që janë në juridiksionin e 

Qarkut Shkodër. Në ushtrim të kompetencave ligjore  Inspektoriati i Ndërtimit Urbanistik  ka bërë 

evidentimin e ndërtimeve pa leje nga personat fizikë dhe ka kryer procedurat ligjore përkatëse. 

Gjithashtu janë ushtruar kontrolle dhe janë njoftuar  për plotësim dokumentacioni personat fizikë dhe 

juridikë privatë, që kanë marrë leje ndërtimi në KQSH. Kontrolle të tilla janë bërë në  Komunen Pult 

(Ndërtim Antene nga Kompania AMC), në Komunën Shalë (Ndërtim nga Kompania AMC), si dhe në 

Komunën Gruemirë (Ndërtim magazinë drithrash).                                                                                                     

Kontrolle për investime publike. Inspektoriati i Ndërtimit ka bërë evidentimin dhe dërgimin e njoftimit 

për plotësim dokumentacioni për të gjitha ndërtimet e kryera me fonde publike në komunat,  që janë 

në juridiksionin e Qarkut Shkodër. Gjatë vitit 2011 janë ushtruar kontrolle ne komunen Guri Zi për tre 

investime publike (Rruga e Fshatit Kuq, Ndërtim i Shkollës 9-vjeçare në Fshatin Vukatanë, si dhe 

Ndërtimi i Rrugës në Fshatin Vukatanë), në Komunen Vig-Mnelë (Ndërtimi i Rrugës Ura e Gjadrit-

Mnelë), në Komunën Postrribë (Ndërtimi i Rrugës Mes-Prekal), në Komunën Kelmend (Ndërtim i 

Rrugës Hani i Hotit-Tamare), si dhe  në Komunen Blerim (Ndërtim Hidrocentrali).   

Në zbatim të përgjegjësive ligjore INU  ka  bërë Akt- Kontrolle të vazhdueshme për tabelë identifikimi 

dhe plotësim dokumentacioni për objektet me leje ndërtimi. Ndërsa për personat fizikë dhe juridikë, që 

nuk kanë përmbushur detyrimet ligjore në fushën e ndërtimit janë marrë masat, që parashikon ligji. 

Konkretisht gjatë vitit 2011 janë bërë 13 proces-verbale kostatim kundravajtje, janë nxjerre 6 vendime 

prishje objekti, jane nxjerrë 2 vendime gjobe, jane nxjerrë 5 vendime për pezullim punimesh. Për 

ekzekutimin e masave administrative janë zbatuar gjithnjë procedurat ligjore. 

Ankesa. Gjatë vitit 2011 Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik të Qarkut Shkodër janë drejtuar 10 ankesa 

nga banorë të komunave, Prefektura, OSSH-ja, komunitetet fetare, pushteti lokal etj. Pas evidentimit 

në terren nga INU,  janë bërë procedurat përkatëse dhe iu është kthyer përgjigje në bazë të dispozitave 

ligjore. 
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2.7  DREJTORIA E SHËRBIMEVE  

Drejtoria e Shërbimeve , duke menaxhuar dhe koordinuar punët  në të gjithë sektorët,  ka punuar në 

drejtim te zbatimit të kompetencave ligjore,  planeve mujore, duke synuar; 

 Rritjen e cilësisë së shërbimeve, duke shfrytëzuar me efektivitet burimet ekzistuese. 

 Monitorimin e veprimtarisë së çdo sektori. 

 Përgjegjshmëri  në zbatimin e kompetencave ligjore dhe kryerjen e detyrave. 

 

 

 

2.7.1 Sektori i Shërbimeve Sociale, Arsimit dhe Shëndetsisë 

Gjatë vitit 2011, Sektori i Shërbimeve Sociale, Arsimit dhe Shëndetsisë pranë Këshillit të Qarkut 

Shkodër ka realizuar detyrat në përmbushje të kompetencave dhe detyrimeve ligjore, duke 

bashkërenduar dhe koordinuar veprimtarinë mes aktorëve publikë dhe jo publikë për të gjitha çështjet 

në fushën sociale, të arsimit dhe shëndetsisë.  

Veprimtaria  kryesore e Sektorit të Shërbimeve Sociale gjatë vitit 2011 ka qenë vlerësimi i nevojave 

me anë të statistikave të ofruara nga njësitë vendore, si  dhe subjekte të tjera të liçencuara, të cilat janë 

pasqyruar në raportet periodike prezantuar pranë KQSH dhe KVNPSH.  

Një nga drejtimet kryesore të veprimtarisë së këtij sektori ka qenë bashkëpunimi me organizmat e 

huaja, për realizimin e programeve dhe projekteve në dobi të fëmijëve, të rinjve, si dhe  për 

Drejtoria e 

Shërbimeve

Sektori i 
Transportit dhe 

Emergjencës

Sektori i 
Shërbimeve 

Sociale, Arsimit 
dhe Shëndetsisë
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monitorimin dhe raportimin e zbatimit të politikave në kuadër të strategjive kombëtare dhe rajonale. 

Për rrjedhojë është  ndjekur me përgjegjësi ecuria e zbatimit të disa projekteve në fushën sociale. 

Realizimi i Fondit Rajonal të Punësimit në Qarkun Shkodër  

Ky projekt mbështetet nga Programi i Përbashkët i OKB-së për Punësimin dhe Migrimin e të Rinjve 

(PMR), përfaqësuar nga ONP, i cili synon  të identifikojë prioritetet për investimin e burimeve në 

dispozicion përmes Fondit Rajonal të Punësimit.  

Fondi Rajonal i Punësimit, një mjet për kanalizimin e burimeve që janë vënë në dispozicion nga 

Programi i Përbashkët, fondet publike për programet aktive të tregut të punës dhe për iniciativat për 

zhvillimin rajonal, si dhe ato të ngritura nga kontributet e sektorit privat dhe partnerë të tjerë të 

zhvillimit në Shqipëri. Këshilli i Qarkut Shkodër do të lëvrojë fondet duke u bazuar në një proces konkurrimi 

të ofertave. 

Një tjetër aktivitet i rëndësishëm i Sektorit ka qenë dhe puna e bërë në përgatitjen dhe marrjen e 

masave për fillimin e Projektit “Punësimi dhe Migrimi i i të rinjve”, financuar nga ILO.  

Një Marrëveshje do të nënshkruhet nga ONP, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 

(MPCSSHB) dhe Këshillit të Qarkut të Shkodrës për krijimin e Fondit Rajonal të Punësimit. Programi PMR 

do të kontribuojë me një shumë fillestare (nën komponentin e ILO-s) për FRPF-SH
7
. Baza ligjore për 

transferimin e burimeve lidhet me nënshkrimin e Marrëveshjes, e cila do të specifikojë detyrimet reciproke të 

tre palëve dhe përshkruan modalitetet e funksionimit të fondit. 

Duke patur parasysh sfidat specifike që janë identifikuar në qarkun e Shkodrës, si dhe në kuadrin e zbatimit të 

Planit Kombëtar të Aksionit për Punësimin e të Rinjve për Shqipërinë (PKA), Ministria e Punës, Çështjeve 

Sociale dhe Shanseve të Barabarta (MPÇSSHB) dhe Këshilli i Qarkut Shkodër kanë bashkëpunuar në vijimësi 

për krijimin e Fondit Rajonal për Punësim dhe Formim, të Qarkut Shkodër (FRPF-SH). 

FRPF-SH është ideuar sipas modelit të fondeve strukturore evropiane. Prioritetet e qarkut Shkodër në 

lidhje me nxitjen e punësimit do të përcaktohen nga Bordi Rajonal i Punësimit, i kryesuar nga 

Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër. Përmbushja e këtyre prioriteteve bëhet nëpërmjet projekteve të 

veçanta të zbatuara nga organizatat pjesëmarrëse (përndryshe “përfituesit”). Vënia në funksion e 

FRPF-SH gjatë fazës pilot do të bëhet me ndihmesën teknike të Programit PMR, dhe për këtë qëllim 

                                                             
7 Shih shkurtimet: Fondi Rajonal i Punësimit Shkodër 
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do t’i akordohet një mbështetje financiare përmes një Marrëveshjeje Granti të lidhur mes Organizatës 

Ndërkombëtare të Punës (ILO), Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 

(MPÇSSHB), si dhe Këshillit të Qarkut Shkodër. 

Projekti i financuar nga UNICEF 

Në zbatimi të Marrëveshjes së Mirëkuptimit të KQSH me UNICEF “Për krijimin dhe forcimin e 

mekanizmave kombëtar dhe rajonal që monitorjnë dhe raportojnë për realizimin e të drejtave të 

fëmijëve dhe funksionimin e të Drejtave të Fëmijeve”, në zbatim të së cilës ka vijuar gjatë vitit 2011 

zbatimi i projektit i financuar nga UNICEF “Monitorimi dhe raportimi mbi realizimin e të drejtave të 

fëmijëve në qarkun Shkodër”.  

Qëllimi i projektit: Mbështetje për forcimin e kapaciteteve dhe mekanizmave të Këshillit të Qarkut 

Shkodër, për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të politikave për të drejtat e fëmijëve në kuadër të 

strategjive kombëtare dhe rajonale.   

Objektiva Specifikë   

1. Ngritja dhe forcimi i mekanizmave për të monitoruar realizimin dhe shkeljen e të drejtave të 

fëmijëve dhe rritje të kapaciteteve. 

2. Rritje ndërgjegjësimi në lidhje me shkeljen e të drejtave të fëmijëve në nivel  lokal. 

Rezultatet e arritura gjatë vitit 2011 

 Ngritja e Njësisë për të Drejtat e Fëmijëve pranë Këshillit të Qarkut Shkodër, që do të ketë si 

përgjegjësi kryesore, të monitorojë dhe koordinojë politikat rajonale për realizimin e të drejtave 

të fëmijëve në nivel rajonal. Rezultatet e arritura në vitin 2011 për ngritjen e strukturave, që do 

të drejtojnë dhe monitorojnë mekanizmat për realizimin e të drejtave të fëmijëve, kanë ndërtuar 

bazat për vazhdimësi në të ardhmen. Një tjetër mekanizëm, që do të shërbejë si bazë për  

përmirësimin e gjendjes së fëmijëve në qarkun Shkodër është hartimi i Strategjisë Rajonale për 

Fëmijët dhe të Planit Rajonal të Veprimit, që synon të përcaktojë prioritetet e punës për 

zbatimin e të drejtave të fëmijëve në nivel qarku, si dhe të bashkërendojë punën ndërmjet 

aktorëve të ndryshëm për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Fëmijët.  
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 Hartimi i modelit pilot të “Buxhetimit te politikave për të drejtat e fëmijëve” është pjesë e 

Strategjisë, që përbën një studim që analizon fondet buxhetore qëndrore dhe ato lokale të 

lokalizuara direkt në realizimin e të drejtave të fëmijëve, duke shërbyer edhe si mjet për të 

individualizuar nevojat dhe prioritetet për tu financuar në vitet në vazhdim. 

 Trajnimi i zhvilluar me aktorët kryesorë të çështjeve sociale dhe përfaqësues të njësive 

vendore, ku janë  trajtuar çështje të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, përgjegjësitë e 

aktorëve të ndryshëm, monitorimi i realizimit të të drejtave të fëmijëve, sistemi i indikatorëve, 

mbledhja e të dhënave dhe analiza e tyre, si dhe bashkëpunimi ndër sektorial në nivel rajonal. 

Njësia për të Drejtat e Fëmijëve 

Në zbatim të Ligjit të ri nr.10347, datë 04.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve” dhe në 

përputhje me Stategjinë Kombëtare për Fëmijët, Këshilli i Qarkut Shkodër me Vendimin nr. 42, datë 

07.11.2011 miratoi Ngritjen e Njësisë për të Drejtat e Fëmijëve, që do të funksionojë brenda strukturës 

administrative të Këshillit të Qarkut Shkodër, si një njësi e posaçme për koordinimin, monitorimin dhe 

raportimin e zbatimit të ligjeve dhe politikave, që lidhen me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në 

territorin e qarkut Shkodër.  

Njësia për të Drejtat e Fëmijëve ka të përcaktuara me ligj këto detyra: 

a) të monitorojë dhe të vlerësojë mënyrën e zbatimit të ligjeve dhe të politikave që lidhen me 

mbrojtjen e të drejtave të fëmijës në territorin e qarkut. 

b) të identifikojë dhe të koordinojë referimin e rasteve të shkeljeve apo abuzimit, të keqpërdorimit 

të të drejtave të fëmijëve. 

c) të koordinojë funksionimin e grupit multidisiplinar për identifikimin, analizën dhe referimin e 

rasteve të dhunës në familje. 

d) të bashkëpunojë dhe të shkëmbejë informacion për trajtimin e të drejtave të fëmijës me çdo 

strukturë shëndetësore, arsimore, policore, të qeverisjes vendore, në bashki dhe komuna, apo 

të shoqërisë civile. 

e) të organizojë takime informuese, edukuese dhe trajnuese për të drejtat e fëmijëve në qark. 

f) t’i raportojë Këshillit të Qarkut për ecurinë e respektimit të të drejtave të fëmijëve në qark. 

g) t`i raportojë periodikisht Agjensisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të fëmijëve të dhënat 

statistikore që ka përpunuar, për gjendjen e të drejtave të fëmijës në qark. 

h) t`i  paraqesë periodikisht Agjensisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës 

informacione për situatën e zbatimit të të drejtave të fëmijës në qark. 
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Vizioni: Pritet te dalin aktet nënligjore për percaktimin e sistemit të integruar të integruesve, në bazë të 

të cilit do të raportojnë njësitë vendore pranë Njësisë për të Drejtat e Fëmijëve të KQSH, dhe më pas 

Njësia pranë Agjencisë Kombëtare për Fëmijët. 

Ngritja e Grupit Teknik “Për Çështjet Rome” 

Në kuadër të Planit të Veprimit të «Dekadës së Përfshirjes së Romëve 2010-2015» dhe të hapave të 

mëtejshëm për realizimin e objektivave të parashikuara në këtë Plan Veprimi në nivel lokal, Sektori i 

Shërbimeve Sociale ka ndjekur gjatë vitit 2011 ecurinë e zbatimit të aktiviteteve në kuadër të zbatimit 

të planit për përfshirjen e romëve. 

Problemi kryesor, që është evidentuar në lidhje me Komunitetin Rom në Qarkun Shkodër ka qenë 

evidentimi i saktë i numrit të Romëve dhe vendndodhjes së tyre, pasi shumë OJF kanë vepruar në këtë 

drejtim por nuk ka pasur statistika të sakta në lidhje me këtë komunitet. Për këtë qëllim Sekretariati 

Kombëtar i Romëve ka propozuar së fundi ngritjen dhe funksionimin e një sistemi të referimit on line 

të të dhënave mbi Komunitetin Rom. Së shpejti pritet të dalin aktet nënligjore për funksionimin e këtij 

sistemi. 

Bashkëpunimi  me Programin SEE NET 

Sektori i Shërbimeve Sociale ka ndjekur dhe ka koordinuar projektin e filluar në kuadër të programit 

SEE NET, me mbështetjen e Regione Emiglia Romagna, në fushën e mbrojtjes sociale, e cila në 

qarkun Shkodër ka si qëllim: Studimin  e tregut të punës dhe ofrimin e kurseve profesionale për të 

rinjtë që dalin nga qendrat rezidenciale. 

Për këtë qëllim është nënshkruar një marrëveshje trepalëshe mes Këshillit të Qarkut Shkodër, Qendrës 

së Formimit Profesional dhe Regione Emiglia Romagnia si përfaqësuese e programit SEE NET  në 

Shkodër. Në kuadër të këtj projekti është ngritur një grup pune me përfaqësues nga disa institucione 

publike të qarkut, të kryesuar nga përfaqësuesit e Këshillit të Qarkut Shkodër, që do të koordinojnë 

zbatimin e këtij projekti. 
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Objektivat për të ardhmen 

Detyra kryesore e Sektorit të Shërbimeve Sociale do të jetë vlerësimi i nevojave dhe adresimi i 

shërbimeve në radhë të parë drejt njerëzve, që kanë më shumë nevojë, që individi të arrijë pavarësi dhe 

autonomi më të madhe në shoqëri. Duke marrë parasysh faktorët që pengojnë individët për një jetë 

aktive në komunitet, një detyrë tjetër e rëndësishme do të jetë identifikimi i llojeve të shërbimeve, që 

duhet t`u ofrohen individëve në nevojë, pët të lehtësuar dhe mbështetur më mirë rehabilitimin e tyre. 

Në këtë kuadër objektiv i ardhshëm është realizimi i Planit Rajonal të Shërbimeve Sociale. Për këtë 

projekt janë zhvilluar bisedime dhe është rënë dakord parimisht me Regione Emiglia Romagnia, e cila 

ka në plan të zbatojë këtë projekt në rajonin Shkodër, në vazhdim të Planit Social Zonal të realizuar 

me Bashkinë Shkodër. 

 

2.7.2 Sektori i  Transportit dhe Emergjencave Civile për vitin 2011 

EMERGJENCA 

Në zbatim të kompetencave ligjore që ka Drejtoria e Shërbimeve në fushën e emergjencave, ka marrë 

pjesë në grupet e punës të ngritura për verifikimin dhe vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga 

përmbytjet, si rezultat i reshjeve të rëna në muajin Dhjetor 2010-Janar 2011 në Qarkun e Shkodrës. 

Gjithashtu gjatë vitit 2011 janë verifikuar fatkeqësitë natyrore të ndodhura nga rënia e zjarreve, 

rrëshqitjet e dheut, në disa nga bashkitë dhe komunat e qarkut Shkodër, si dhe ka ndihmuar të 

dëmtuarit në plotësimin e dokumentacionit në bazë të ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi. 

Konkretisht janë ndjekur dhe janë trajtuar proçedurat ligjore të emergjencave civile për fatkeqësi 

natyrore të ndodhura në Bashkinë Shkodër  (dy raste), në Komunën Ana e Malit (një rast), në 

Komunën Postrribë (2 raste), në Komunën Gur i Zi (5 raste), në Komunën Qerret (4 raste), në 

Komunën Shalë (4 raste), në Komunnën Hajmel (një rast), si dhe në Komunën Shkrel (2 raste të 

fatkeqësive natyrore). 

Pasi janë plotësuar dokumentat e  nevojshme nga ana e Sektorit të Emergjencave Civile  në 

bashkëpunim me Drejtorinë e Urbanistikës, janë përcjellë dokumentacionet  përkatëse në Prefekturën e 

Qarkut Shkodër për proçedim të mëtejshëm. Krahas këtyre proçedurave, të cilat janë përfunduar 
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konform ligjit, janë në proçedim të mëtejshëm edhe dokumentacione të shtetasve të tjerë, banorë të 

komunave dhe bashkive të qarkut Shkodër. 

    TRANSPORTI 

Në përmbushje të kompetencave ligjore që ka Drejtoria e Shërbimeve në fushën e transportit, ka 

shqyrtuar dhe aprovuar lejet e transportit  të ardhura nga  bashkitë dhe komunat e Qarkut Shkodër. 

Konkretisht gjatë vitit 2011 janë aprovuar sipas procedurave ligjore këto leje transporti: 

 Çertifikatë (copë 1)“Për transport udhëtarësh ndërqytetas” për subjektin juridik “Velipoja-Ekspres” 

sh.p.k. me administrator Z. Gëzim Elezi.  

 Liçencë (copë 1) dhe çertifikata (copë 2) “Për transport mallrash për të tretë dhe me qira”  për 

subjektin juridik “Hap-Je” sh.p.k , me administrator Z. Afrim Pjeshka. 

 Liçencë (copë 1) dhe çertifikata (copë 7) “Për transport mallrash për të tretë dhe me qira” për 

subjektin juridik “Curri” sh.p.k,  me administratot Z. Gjon Curraj. 

 Çertifikata (copë 7) “Për transport udhëtarësh ndërqytetas” për subjektin juridik “Gjonaj” sh.p.k me 

administrator  Z. Islam Gjonaj.  

 Liçencë (copë 1) dhe çertifikata (copë 2) “Për transport mallrash për të tretë dhe me qira”  për 

subjektin fizik Z.Lazër Gjekaj. 

 Është lëshuar edhe libri i udhëtimit për shërbime të rastit për disa subjekte juridike dhe fizike të 

komunave dhe bashkive të qarkut Shkodër. 

Të gjitha të ardhurat e grumbulluara nga lëshimi i lejeve të ndryshme të transportit janë arkëtuar për 

llogari të KQSH. 

Gjatë vitit 2011 janë marrë disa kërkesa nga njësitë e qeverisjes vendore të qarkut Shkodër  për 

miratimin e linjave rrethqytetase. Në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore stafi i zyrës ka  përgatitur 

projektvendimet përkatëse duke i shoqëruar me dokumentacionin përkatës, të cilat janë shqyrtuar dhe 

miratuar nga Këshilli i  Qarkut Shkodër.  Gjithashtu në bazë të  kërkesës nga Drejtoria Rajonale e 

Arsimit dhe Zyrat Arsimore “Për miratimin e rrjetit të linjave të transportit të nxënësve dhe mësuesve 

me distancat dhe kategoritë e tyre” janë përgatitur projektvendimet dhe dokumentacionet përkatëse 

dhe  pasi janë  miratuar nga Këshilli i Qarkut Shkodër, janë dërguar për zbatim këtyre institucioneve. 

Drejtoria e Shërbimeve në përmbushje të kompetencave ligjore në fushën e transportit ka ushtruar 

veprimtarinë e saj dhe në këto drejtime: 

 Ka grumbulluar të dhëna për transportin e udhëtarëve dhe mallrave në qarkun Shkodër dhe 

është përgatitur një tabelë e veçantë me të dhëna në fushën e transportit rrugor.  
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 Ka dhënë konsulenca ligjore komunave dhe bashkive të qarkut Shkodër, në lidhje me 

udhëzimet e reja në fushën e transportit dhe mënyrën e zbatimit të tyre. 

 Është mbajtur kontakt i vazhdueshëm me institucionet qëndore dhe vendore, që merren me 

fushën e transportit rrugor. Gjatë vitit 2011 janë organizuar takime  të vazhdueshme në 

Ministrinë e Transportit (MPPT) për probleme të ndryshme, që janë shfaqur në fushën e 

transportit  në qarkun Shkodër. 

 Ka koordinuar dhe ndjekur problematikat e veprimtarisë së Nd.R.M. së Rrugëve Rurale. 

  

2.7.3 Ndërmarrja Rajonale e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Shkodër 

Mbi Aktivitetin e Nd/jes R.M.Rr.Rurale Shkodër për vitin 2011 

Në planin organizativ 

Në planin organizativ Ndërmarrja Rajonale e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Shkodër ka zhvilluar 

aktivitetin e saj mbi bazën e strukturës të miratuar me Vendimin e KQSH nr. 9, datë 23.02.2011 “Mbi 

miratimin e struktures organike dhe pagave për Ndërmarrjen Rajonale të Mirëmbajtjes së Rrugëve 

Rurale Shkodër për vitin 2011”.  

Në bazë të Vendimit të KQSH, struktura e Ndërmarrjes është e organizuar në tre grupe pune, Shkodër, 

Malësi e Madhe dhe Pukë. 

 

 

 

DREJTORIA 
RAJONALE E 
M.RRUGËVE  

RURALE

Sektori 
Shkodër

Sektori Pukë
Sektori 

M.Madhe
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Struktura e Ndërmarrjes: 

 Administrata                                  6  punonjës 

 Grupi Shkodër                             63  punonjës 

 Grupi Malësi e Madhe                19  punonjës 

 Grupi Pukë                                  32  punonjës 

Ndërmarrja R.M.Rr. Rurale për vitin 2011 ka pasur 120 punonjës, prej të cilëve 105 kanë qenë 

punëtorë. 

Rrethi  Shkodër   

Ky rreth ka në kujdestari për mirëmbajtje 142.5 km rrugë,  të ndarë në shtatë akse kryesore,  me një 

fuqi punëtore prej 63 vetë,  duke përfshirë një manovrator, një shofer dhe tre  përgjegjësa grupesh. 

Në dispozicion të këtij grupi  është një automjet tip “Berna”, kapaciteti 7 ton,  prodhim i vitit 1975,  

një “Buldozier” Dt.75 prodhim i vitit 1974,  si dhe nje “Bjellurus”  me kapacitet 0.25 m
3
, prodhim i 

vitit 1974. Gjatë  gjithë  vitit ky automjet  dhe këto makineri kanë  punuar në dispozicion të këtij 

sektori dhe të sektorit M.Madhe.  

Sektori i Rrethit Shkodër është organizuar në tre grupe. 

I. Grupi i parë 

Segmenti Prekal – Kirë – Pog - Mal i Shoshit me gjatësi prej 30 km,  me një fuqi punëtore prej 18 

vetë,  me përgjegjës grupi Z.Gjon Ndou, të cilët punojnë për mirëmbajtjen e këtij segmenti rrugor. 

Puna e tyre është e përqëndruar në hapjen e kanaleve kulluse, premje ferrash, mbushje gropash, 

rrafshim karragjatash, pastrim gurësh,  që bien nga skarpatat, si dhe  angazhime  në formë të 

përqendruar në raste problematike të bllokimit të rrugëve, veçanërisht gjatë reshjeve. Ky segment 

rrugor ështe shumë problematik, mbasi është një segment me një terren shumë malor, me  mangësi 

qysh  në kohën e ndërtimit të tij. Problem mbeten muret mbajtëse, tumbinat, urat e vogla, shembjet e 

dherave, si dhe mungesa e materialeve çakull nga km (18 deri 40). 

II. Grupi i dytë 

Grupi i dytë  ka aktivitetin e tij në segmentin rrugor  Mali i Shoshit –Lotaj –Breg Lumi –Ndreaj – 

Theth, me gjatësi  prej 36 km, me fuqi punëtore prej 14 vetë,  me përgjegjës grupi Z.Gegë Fusha. Në 
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këtë segment rrugor punohet  mirë, por për mungesë fondesh , nuk kemi pasur ndërhyrje në vepra arti. 

Fuqia punëtore është angazhuar  të punojë për  mbushje gropash, pastrime kanalesh,  mbushje 

karragjatash, shpërndarje skorjesh, si dhe çakull.  

Në këtë segment janë të nevojshme ndërhyrjet  për ndërtimin e veprave të artit në vendet,  ku 

paraqesin rrezik për kalim mjetesh,  sidomos në zonën  Pylaj,  Lotaj,  Breg Lumi. Për  zonat më tipike 

janë hartuar projektet  e preventivat përkatës, por  për mungesë fondesh nuk është realizuar asnjë 

investim. 

III. Grupi i tretë 

Ky  grup e zhvillon aktivitetin e mirëmbajtjes në Segmentin Rrugor  Fermentim - Ura e Mesit –Muri i  

Turkut - Komuna Shllak, me gjatësi 36 km,  me fuqi punëtore prej 22 vetë  me  përgjegjës grupi 

Z.Dedë Preci. Në këtë segment janë të asfaltuara  pjesa Fermentim - Drisht me gjatësi prej 8 km, 

ndërsa pjesa tjetër është shtresë me kalldrëm e çakull. 

Pjesa  Muri i Turkut - Komuna Shllak me gjatësi prej 14 km është pjesa më e parregullt dhe më e 

dëmtuar në raste reshjesh,  duke u bërë shpeshherë e pakalueshme për automjetet. Megjithë punën e 

kryer me fuqi punëtore me krah,  në këtë segment mbetet problem pastrimi i shembjeve me mjete 

pastruese, ndërtimi i mureve mbajtëse për zgjerimin e pjesëve kaluese të rrugës, ndërtimi i tumbinave 

sipas vendeve të përcaktuara nga teknikët.  Edhe në këtë segment rrugor nuk është realizuar asnjë 

ndërhyrje për mungesë fondesh, megjithëse disponohen projekte dhe preventiva  për zonat më 

problematike. 

Grupi i punës e zhvillon aktivitetin edhe në akset  Laç - Vau Dejës –Kraj , Ura Gjadrit - Komuna  

Mnelë Vig , si dhe tek segmenti rrugor Shelqet –Komuna Hajmel, me 4 punëtorë. 

Rrethi  Malësi e Madhe 

Ky sektor ka në kujdestari për mirëmbajtje 37 km, me fuqi punëtore prej 18 vetë dhe përgjegjës grupi  

Z.Nikë Bujaj.  Në këtë grup  punohet kryesisht në punime rutine, pastrim shembjesh, mbushje me 

materiale shkëmbore, gropa e karragjata, hapje kanalesh kulluese. 

Aksi me problematik është Aksi Tamare - Vermosh me gjatesi 36 km. Edhe në këtë segment rrugor 

nuk është realizuar asnjë investim për mungesë fondesh, megjithëse janë të nevojshme ndërhyrjet në 



Raport i Veprimtarisë së Këshillit të Qarkut Shkodër 2011 

 

 

 
86 

disa  vepra arti. Është  segmenti më malor, me problematikë  më të  madhe  me reshje dëbore e ngrica 

të vazhdueshme në periudhën dimërore, Më problematike paraqitet gjendja tek pjesa rrugore  në  

Jasanovë,  Gropa Selcë, Qafë Bordolec, si dhe  në Qendër Vermosh,  ku duhet ndërhyrë  për tombima 

e mure mbajtës,  për  Rikonstruksion Ure në Qendër Vermosh. Problemet më të mëdha në këtë aks 

konsistojnë  në shpërndarjen e skorjeve,  mbasi ka zona të rënduara me shtresa akulli, si dhe zona me 

trashësi  dëbore  (1-2) m, siç janë Gropa e Selcës dhe  Qafë Bordoleci. 

Rrethi Pukë 

Ky sektor  zhvillon aktivitetin  për mirëmbajtjen e segmentit rrugor me gjatesi totale prej 99 km,  me 

përgjegjës grupi  Z.Preng Lleshi, me një fuqi punëtore prej 32 vetë, të cilët të ndarë në nëngrupe 

punojnë në akset rrugore: Deg. Rrugë Nacionale - Komuna  Blerim 4 km,   Deg. Rrugë  Nacionale - 

Komuna    Fierzë 4 km, Deg.Rrugë Nacionale -  Komuna Qelez 8 km, Deg. Bardhet - Lum Bardh - 

Qaf Bari - Minjer me gjatesi 22 km, Kthesa e Krrabit – Antena - Ujësjellësi 26 km, Deg.  Rrugë Nac, 

Kroji i Zojës - Livadh Hamzit 20 km, Deg. Rrug. (Tuneli –Kimez - Qafë Lisit 15km).  

Në dizpozicion të këtij sektori është vetëm një mjet transporti, Automjet Magerus, vetë shkarkues,  Kap. 

8Ton, targa SH 80-80D, që punon për transport skorje dhe materiale të tjera mbushëse.  

Problem në këtë sektor mbetet segmenti rrugor tek antenat,  ku ndodhet  pjesa kaluese për tek depot e 

ujësjellësit dhe antenat. Në këtë segment janë të nevojshme ndërhyrjet  për riparimin  e dy urave, por 

për mungesë fondesh mungojnë investimet. Problematik  është edhe segmenti rrugor  Tuç – Minjer- 

Qaf  Barit, ku janë hartuar projekte për ndërtimin e disa urave, si dhe për mure mbajtëse për sigurim  

kalimi normal, në vendet  ku janë shfaqur shembjet e ndryshme. Nga ana e Sektorit Pukë (Fush- Arrës) 

me mundësitë e veta,  si dhe me komunat e këtij rrethi janë kryer  në mënyrë të vazhdueshme pastrime 

të  shembjeve, që kanë ndodhur si rezultat i reshjeve. 

Makineri të Ndërmarrjes 

Ndërmarrja  disponon makineri të pakta, të cilat janë shumë të amortizuara dhe mbahen me vështirësi. 

Për këtë arsye  Ndërmarrja Rajonale e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale të Qarkut Shkodër shumicën e  

punëve të mirëmbajtjes së  segmenteve rrugore  i realizon me forcën e krahut. 
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Makineritë në përdorim të ndërmarrjes janë: 

 Bultozjer DT-75,  prodhimi vitit 1974 - Sektori Shkodër. 

 Bjellurus 0.25m
3
,  prodhim i vitit 1974 - Sektori Shkodër. 

 Automjeti Berna, vetëshkarkues  Kap. 7 Ton – Sektori Shkodër dhe Malësi e Madhe. 

 Automjet Magerus, vetë shkarkues,  Kap. 8Ton – Sektori Pukë. 

Duke pasur parasysh kushtet klimatike dhe terrenin e vështirë të segmenteve rrugore,  ku ushtrohet 

aktiviteti i  mirëmbajtjes të  Ndërmarrjes,  janë të nevojshme makineri dhe automjete bashkëkohore, si  

dhe fonde për  ndërhyrje në këto segmente rrugore. 

Investimet për vitin 2011  

Gjatë vitit 2011 në Ndërmarrjen Rajonale të M. Rrugëve Rurale janë realizuar disa investime në 

kuadrin e emergjencave civile për sistemimin e segmenteve rrugore të dëmtuara nga situatat dimërore. 

- Në segmentin rrugor M.Turkut-Shllak është riparuar ura e dëmtuar  me fondin prej 781.000 

(shtatëqind e tetëdhjetë e një mijë) lekë. 

- Në segmentin rrugor Breg Lumi- Theth, është kryer devijimi i aksit rrugor të dëmtuar  me 

fondin prej  2.600.000 (dy milion e gjashtëqind mijë) lekë. 

- Në segmentin rrugor në Fushë Arrëz - Pukë jane kryer investime për pastrim shembje e shtrim 

me çakull, sipas preventivave të hartuara me parë me vlerë 1.480.000(një million e katërqind e 

tetëdhjetë mijë) lekë. 

- Në segmentin  Tamar-Vermosh ështe punuar në zonën Bordolec, meqenëse  rruga me një 

gjatësi prej 150 ml është gërryer nga përroi, për rrjedhojë me fondin prej 1.599.000 lekë është 

mundësuar lidhja e rrugës së dëmtuar. 

Ndërhyrje të realizuara në segmente rrugore  nga Nd/ja e M.R.Rr.R.  gjatë vitit 2011 

 Janë vënë sinjalizuesit e rrugës ne Aksin nr.8 Sh Degëzimi Rruga e Velipojës – Qendër - 

Komuna Dajç 8.5 km, me rastin e përmbytjeve në  muajin Janar 2011. 

 Zhbllokimi i Aksit Nr.2 në km 38, Fshati Kirë, Komuna Pult  me datë 11.01.2011. 

 Zhbllokimi i Aksit Nr.2 Mes – Prekal – Kirë - Mali Shoshit - Breg Lumi – Theth, datë 

20.02.2011. 
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 Zhbllokimi i Aksit Nr.9 Tamar –Vermosh, datë 21.02.2011. 

 Zhbllokimi i Aksit Tamarë - Vermosh, si dhe pastrimi i orteqeve të rëna në Qafë Budaç e 

Gropa Selcë, datë 15.03.2011. 

 Zhbllokimi i Aksit Tamarë - Vermosh me firmën kontraktuese, me fondet e emergjencës nga 

Këshilli i Qarkut Shkodër, datë 16.03.2011. 

 Zhbllokimi i Aksit Nr.2 Sh Kirë – Breg Lumi –Theth,  si dhe Aksit Nr. 9 Tamarë - Vermosh 

nga dëbora, ku punimet janë kryer  me datë 04.04.2011.          

 Aksion me grumbullim  mjetesh transporti  dhe punëtorësh per rehabilitimin e Aksit Bog-Theth 

për përgatitjen e mbarëvajtjes së sezonit turistik Theth, datë 1 – 10 Qershor 2011. 

 Ndërhyrje  me grupim mjetesh e punëtorësh për riparimin e Aksit Rrugor Mes-Kirë, datë  

10 -15.06.2011. 

 Zhbllokimi i Aksit Nr.9 MA Tamarë - Vermosh nga rrëshqitjet masive të dheut.  

 Punimet e kryera në Aksin Rrugor 2 Sh  Mes - Prekal – Kirë - Mal i Shoshit - Breg Lumi - 

Theth me gjatësi 76 km. 

 Aksion  për rehabilitimin e  Aksit Nr. 1 Mes - Muri Turkut - Shllak me grupim punëtorësh  dhe 

mjetesh nga km 1 deri në km 22, datë  14-18.06.2011. 

 Aksion  për rehabilitimin e Rrugës Tuçit në Fushë Arrëz  me grupim punëtorësh dhe mjetesh 

transporti. 

 Aksion për riparimin e rrugës Aksi  Nr. 9 MA Tamare - Vermosh me grupim forcash e 

mjetesh. 

 Zhbllokimi i Aksit Rrugor Nr.1, Rruga e Shllakut me një fond emergjence të dhënë nga 

Këshilli i Qarkut Shkodër. 

 Zhbllokimi i Rrugës së Dukagjinit në km 70 në Theth me mjetet e Nd/jes në Maj 2011, si  dhe 

hapja e Rrugës Qaf  Thore. 

 Vënia në shfrytezim e Urës  Tip “BEJLY” në segmentin rrugor Prekal  (me gjatësi 21 ml, 

seksion 1x1, peshëmbajtje 15 ton)  me ndihmën e Repartit Ushtarak Nr.1340,  si dhe me mjetet 

që disponon Ndërmarrja. 
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2.8    DREJTORIA  E BURIMEVE NJERËZORE  DHE JURIDIKE 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Juridike, duke menaxhuar dhe koordinuar punët  në të gjithë 

sektorët,  ka ushtruar veprimtarinë e saj për realizimin e detyrave të çdo sektori, duke synuar: 

 Përgjegjshmëri në zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore për veprimtarinë e Këshillit, 

Kryetarit, Kryesisë dhe administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër.  

 Menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore dhe sigurimin e disiplinës në punë të administratës 

së KQSH. 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore gjatë vitit 2011 ka ushtruar veprimtarinë në këto drejtime kryesore; 

 Ka hartuar politikën e burimeve njerëzore të institucionit. 

 Ka shqyrtuar, analizuar dhe ndjekur kriteret e pranimit të specialistëve në aparatin e Këshillit të 

Qarkut Shkodër, në përputhje me kërkesat e secilit vend pune, duke u bazuar tek lloji i 

specialitetit, niveli arsimor, eksperienca, vjetersia në punë,  në përputhje me kriteret e ligjit dhe 

akteve nënligjore për statusin e nëpunësit civil.  

 Ka përgatitur, ndjekur dhe verifikuar rregullat e përgjithshme të veprimtarisë së punonjësve të 

aparatit, të kritereve për zbatimin e disiplinës në punë. 

 Ka hartuar planifikimin e fondeve për shpenzime buxhetore të aparatit të Këshillit të Qarkut, 

dhe në bazë të planit të buxhetit të miratuar, ka  ndjekur zbatimin e tyre në përputhje me 

dispozitat ligjore. 

 Ka organizuar , ndjekur dhe administruar shërbimin e autoveturave për të  mbuluar nevojat e 

institucionit, sektorëve dhe punonjësve. 
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NJERËZORE,   
JURIDIKE

Sektori 

Juridik

Sektori i 
Burimeve 
Njerëzore

Sektori i 
Teknikës 

Informative



Raport i Veprimtarisë së Këshillit të Qarkut Shkodër 2011 

 

 

 
90 

 Ka siguruar bazën materiale për administratën e Këshillit të Qarkut Shkodër me kancelari dhe 

pajisje të ndryshme. Ka organizuar dhe kryer furnizimin materialo-teknik të aparatit të KQSH. 

 Ka ruajtur dhe administruar dosjet e personelit të Aparatit të Këshillit të Qarkut. 

 Ka përgatitur dhe plotësuar dokumentacionin për Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe 

Kontrollit të Pasurive. 

 Ka shumëfishuar materialet për mbledhjet e  Kryesisë dhe Këshillit të Qarkut. 

 Ka ndjekur dhe zbatuar rregullat për furnizimin me karburant të automjeteve të institucionit. 

 Ka marrë pjesë në blerjet e reja të paisjeve kompjuterike, që janë bërë në institucion ku                                                

ka bërë sugjerimet e veta. 

 Ka modifikuar, mirëmbajtur dhe azhornuar me materiale faqen e  internetit të Këshillit të 

Qarkut Shkodër. 

 Ka mirëmbajtur nga ana fizike dhe virtuale çdo kompjutër të Këshillit të Qarkut. 

 Ka mirëmbajtur dhe administruar shërbimin e internetit në institucion. 

 Ka instaluar dhe mirëmbajtur të gjithë programet më të fundit në kompjuterat e  Këshillit të 

Qarkut Shkodër. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Juridike, në përmbushje të kompencave ligjore ka realizuar 

veprimtarinë juridike në këto drejtime: 

 Ka siguruar ndihmën juridike për të gjithë veprimtarinë e Këshillit , Kryetarit, Kryesisë dhe 

administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër .  

 Ka hartuar dhe sigluar aktet e nxjerra nga Kryetari i KQSH, nga Këshilli i Qarkut , nga Kryesia 

e Këshillit të Qarkut në zbatim të akteve të ndryshme ligjore dhe nënligjore.  

 Ka studiuar, përgatitur dhe  paraqitur  për miratim në  Këshillin e Qarkut, projekt-akte ligjore 

dhe nënligjore, që janë kompetencë  e Kryetarit dhe Sekretarit të Këshillit. 

 Ka bashkërenduar dhe ndihmuar administratën për përgatitjen e projektvendimeve. 

 Ka hartuar dhe përgatitur nga pikëpamja juridike kontratat dhe marrëveshjet, që ka lidhur  

Këshilli i Qarkut me persona fizikë (emërimet në punë) apo juridikë.  

 Ka drejtuar punën e njohjes së legjislacionit të ri me punonjësit dhe specialistët e tjerë të 

administratës së Këshillit Qarkut. 

 Ka ndjekur  marrëdhëniet juridike midis Qarkut, Bashkisë, Komunave dhe Prefekturës së 

Qarkut Shkodër si dhe me pushtetin qëndror. 
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 Ka dhënë konsulencë juridike përfaqësuesve të komunave dhe bashkive të Qarkut Shkodër dhe 

shtetasve, që kanë nevojë për konsulencë juridike. 

 Ka siguruar ndihmën juridike për të gjitha shkresat, që dalin nga drejtoritë e tjera të Këshillit të 

Qarkut Shkodër. 

 Ka përfaqësuar Këshillin e Qarkut Shkodër  në bashkëpunim me Seksionin e Administrimit 

dhe Mbrojtjes Tokës  në  të gjitha instancat gjyqësore, kur DAMT ishte  palë e paditur ose 

paditës, duke ndjekur çështjen me përgjegjësi në  të gjitha shkallët e gjykimit.  

 Ka përfaqësuar Këshillin e Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Inspektoriatin  Ndërtimor 

Urbanistik të Qarkut Shkodër  në  të gjitha instancat gjyqësore, kur INU është  palë e paditur 

ose paditës duke ndjekur çështjen me përgjegjësi në  të gjitha shkallët e gjykimit.  

 Ka përgatitur materialet në bashkëpunim me DAMT dhe IMT dhe ka marrë pjesë në mbledhjet 

e Komisionit të Mbrojtjes Tokës. 

 Ka hapur dhe plotësuar dosjet për shpalljen e dëshmorëve të atdheut dhe për marrjen e statusit 

“Dëshmor i Atdheut” në mbështetje të Ligjit nr.8607, datë 27.04.2000 ”Për statusin e 

Dëshmorit të Atdheut” dhe VKM  nr.151, datë 25.04.2002, të shoqëruara me relacionin  

projekt-vendimin dhe vendimin përkatës. 

 Ka përgatitur  projekt-propozimet për pensionet e posaçme shtetërore dhe shtesat e pensioneve,  

duke hartuar relacionet, projekt vendimet, të cilat pas miratimit nga Këshilli i Qarkut Shkodër, 

janë drejtuar Këshillit të Ministrave sipas procedurave ligjore. 

 Ka përgatitur dhe hartuar relacionet, projekt vendimet dhe vendimet përkatëse për dhënien e 

Titujve të Nderit, sipas Vendimit të KQSH  Nr.23, datë 15.3.2008 “Për titujt e Këshillit të 

Qarkut Shkodër ” dhe Vendimit të KQSH  Nr. 43, datë 25.7.2008 “Kriteret për dhënien e 

titujve”. 

 Ka përgatitur vendimet e Kryetarit të Këshillit të Qarkut Shkodër për pezullimin e lejeve të 

qarkullimit me kërkesën e  Komisariatit të  Policisë  Rrugore, në bazë të Ligjit nr. 8378, datë 

22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, Udhëzimit të Përbashkët nr.1128/1 prot. 

datë 05.03.2004, të Ministrisë së Rendit Publik  dhe nr.1616, datë  06.03.2004 i  M.P.V.D. 

 Azhurnimi i faqes zyrtare të Këshillit të Qarkut me ligjet,  aktet ligjore  dhe nënligjore, si dhe 

vendimet e Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2011. 

 Ka pranuar, rregjistruar dhe shpërndarë në institucion korrespondencën zyrtare. 
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 Ka administruar dhe sistemuar arshivën e Këshillit të Qarkut Shkodër, bazuar në ligjet dhe 

aktet nënligjore për arshivën. 

 Ka pranuar dhe administruar mandat-pagesat për  Drejtorinë e Urbanistikës dhe Drejtorinë e 

Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (Kadastrën). 

 

2.9 Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës,  për vitin  2011 

Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Shkodër është  funksion i 

deleguar i Këshillit të Ministrave. 

 

 

2.9.1 Detyrat e realizuara nga D.A.M.T. për vitin 2011 

Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës ka punuar në drejtim te zbatimit të kompetencave 

ligjore, objektivave, planeve mujore, detyrave të ngarkuara nga Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër, 

duke koordinuar punën  me zyrat e inspektorëve në Rrethin Pukë dhe Malësi e Madhe, si dhe me 

komunat dhe bashkitë e Qarkut Shkodër. 

Veprimtaria e Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës është fokusuar në këto drejtime 

kryesore gjatë vitit 2011: 

- Koordinimi i punëve të Zyrës Qëndrore në Shkodër së bashku me ato të Pukës dhe M.Madhe, 

në lidhje me të gjitha vërtetimet dhe detyrat, që ka Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së 

Tokës në qarkun Shkodër. 
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- Konfirmimi i të gjitha vërtetimeve të pronësisë bazuar  në dokumentacionin  arshivor  që 

disponon DAMT,  gjithsejt  176  kërkesa. Të ardhurat nga tarifat e shërbimeve për vitin 2011 

kanë qenë 88000 lekë,  të cilat janë derdhur në buxhetin e shtetit në mbështetje të ligjeve dhe 

akteve nënligjore në fuqi për pronat.  

- Konfirmim të hartave ne  shkallë  të ndryshme,  sipas kërkesave të subjekteve të ndryshme 

fizikë dhe juridikë, gjithsejt 205 kërkesa, me  një  shumë   të ardhurash për buxhetin e shtetit  

prej 205.000 lekë. 

 

- Verifikimi dhe përgatitja e dokumentacionit për bonitetin e tokave për leje ndërtimi. Në 

bashkëpunim me  Drejtorinë  e Urbanistikës  janë dhënë 15 vërtetime për bonitetin e tokës,  me  

një  shumë   të ardhurash për buxhetin e shtetit  prej  30000 lekë. 

- Konfirmime për ndihmë ekonomike, kërkesa gjithsejt 67, me një shumë prej 67000 lekë për 

buxhetin e shtetit. 

- Korrespondenca e shkresave zyrtare me institucione qëndrore, komuna si dhe zgjidhje ligjore 

të ankesave të qytetarëve. 

- Bashkëpunimi me komuna dhe bashki për plotësimin e Rregjistrit të Tokës, si  dokument  

themeltar  për funksionimin  normal   të  DAMT-it. 

- Korrespondenca zyrtare me Drejtorinë e Menaxhimit Tokave (Ministria e Bujqësisë),  për  

fondin  e  tokës  në  nivel  Qarku. 

- Konfirmimi i të gjitha vërtetimeve të pronësisë të dërguara nga Z.RR.P.P.  

- Konfirmim të vërtetimeve të dërguara nga A.K.K.Pronave.  

- Konfirmim i vërtetimeve të pronësisë të lëshuara nga organet e pushtetit vendor për Zyrën 

Punës mbështetur në VKM nr. 223 datë 19/04/2006 “Për pagesën e së ardhurës nga 

papunesia”.   

- Konfirmim i vërtetimeve të pronësisë të lëshuara nga organet e pushtetit vendor për Institutin e 

Sigurimeve Shoqërore.  
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- Bashkëpunimi me Drejtorinë e Bujqësisë dhe Inspektoriatin e Mbrojtjes së Tokës, për 

organizimin e mbledhjeve të KMT të Qarkut Shkodër. 

- Pjesmarrje në seancat e Gjykatës Shkallës Parë të Rrethit Gjyqësor Shkodër, me cilësinë e 

palës tretë.  

- Pritje popullit dhe lëshim konfirmime për dokumenta ambasade dhe burse brenda dhe jashtë 

vendit. 

Seksioni i Administrimit dhe Mbrojtes së Tokës realizon shumë shërbime për qytetarët dhe  ngarkesa e 

punës është e madhe, pasi pronësia e tokës përmban një problematikë të gjerë, që duhet të shqyrtohet 

me shumë përgjegjësi, sepse përballlet me interesa konfliktuale të individëve të interesuar.  

 

2.9.2 Inspektoriati i Mbrojtjes së Tokës Qarku Shkodër 

Aktiviteti i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Tokës  gjatë vitit 2011  është ushtruar  në këto drejtime 

kryesore: 

- Ushtrimi i kontrolleve dhe zbatimi i masave për parandalimin, ruajtjen nga dëmtimet dhe 

përmirësimin e funksioneve, që përmbush toka bujqësore. 

- Parandalimi dhe rehabilitimi i tokës bujqësore nga veprimet e dëmshme të faktorëve 

klimaterikë dhe njerëzorë, si dhe procedimi ligjor i dëmtuesve. 

- Përgatitja e raporteve përkatëse për Komisionin e Mbrojtjes së Tokës në qark (KMT) dhe 

Inspektoriatin  Shtetëror të Mbrojtjes së Tokës (ISHMT). 

Në veprimtarinë e IMT –së vend të rëndësishëm kanë pasur përgatitjet e raporteve të Komisionit të 

Mbrojtjes së Tokës, të cilat janë realizuar në përputhje me ligjin, në bazë të afateve ligjore. IMT –ja 

mban marrëdhënie të rregullta me ISHMT-në dhe dërgon evidenca të detajuara për çdo formë dëmtimi 

të tokës bujqësore dhe për çdo komunë dy herë në vit, në fund të muajit Qershor dhe në fund të muajit 

Dhjetor, detyrim i cili është realizuar me korrektësi. 

Gjatë vitit 2011 IMT-ja ka mbajtur  kontakte të rregullta me Bordin e Kullimit dhe Drejtorinë e 

Bujqësisë për problemet shqetësuese në lidhje me tokën bujqësore. Nëse në vitet e mëparshme 
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problemi i argjinaturave përgjatë lumenjve është ngritur si shqetësim madhor, ky problem është zbutur 

gjatë vitit 2011 si rezultat i investimeve të kryera, por mbeten përsëri brigje të tëra pa argjinatura e 

vepra të tjera mbrojtëse. Në këtë drejtim vazhdon të mbetet problem rehabilitimi i argjinaturave të 

lumenjve Drin, Bunë e Kir.  

Në përmbushje të kompetencave ligjore, në fund të muajit Mars, IMT ka hartuar e miratuar programin 

e kontrollit të zakonshëm të të gjitha komunave e bashkive për tokën bujqësore.  

Në zbatim të kompetencave ligjore të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Tokës janë realizuar kontrolle të 

vazhdueshme të territorit dhe ZMMT-ve në të gjitha njësitë vendore të  Qarkut Shkodër,  në periudhat 

Prill-Maj dhe Shtator -Tetor të vitit 2011. Veç kontrolleve të përgjithshme të parashikuara në 

veprimtarinë e IMT,  janë organizuar herë pas here kontrolle për çështje të veçanta, sipas kërkesave 

dhe ankesave të paraqitura.  

 

Funksionimi i Zyrave të Menaxhimit të Mbrojtjes së Tokës në komunat e Qarkut Shkodër 

Nga kontrollet e ushtruara janë evidentuar  mangësi në funksionimin e strukturave të mbrojtjes së 

tokës në njësitë vendore të Qarkut Shkodër dhe janë evidentuar një sërë problemesh në menaxhimin e 

tokës bujësore. 

 Janë konstatuar dëme të tokës bujqësore nga faktorë natyrorë dhe njerëzorë. Në rastet e 

dëmtimit të tokës bujqësore nga faktorë  njerëzorë janë marrë masa administrative sipas 

kërkesave të ligjit dhe janë hartuar raportet përkatëse sipas procedurave ligjore.   

 Megjithëse janë realizuar investime në sistemin e argjinaturave dhe pastrimin e kanaleve të 

para e të dyta kulluese, nuk janë marrë masa nga komunat për pastrimin e kanaleve të treta 

kulluese, gjë që ul efiçencën e investimeve të kryera. 

 Strukturat e mbrojtjes së tokës bujqësore në përgjithësi nuk e kryejnë funksionin e tyre 

konform ligjit, kështu këshillat e komunave nuk kanë trajtuar asnjëherë problemet e dëmtimeve 

të tokës bujqësore në mbledhjet e tyre. Kjo, veç të tjerash, ka ardhur sepse Zyrat e Menaxhimit 

të  Mbrojtjes së Tokës, nuk u kanë dërguar material këtyre këshillave për vendimarrje. 
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 Në një pjesë të madhe të komunave nga punonjësit e ZMMT-ve nuk ka njohje të mirë të ligjeve 

dhe akteve nënligjore për mbrojtjen e tokës bujqësore. Në përgjithësi komunat nuk kanë 

respektuar ligjin për të miratuar në buxhetin e tyre fondin për mbrojtjen e tokës bujqësore. Për 

rrjedhojë  mungon edhe planifikimi i ndërhyrjeve për rehabilitim të sistemit kullues dhe të 

mbrojtjes nga gërryerjet.  

 Evidencat e dëmtimeve të tokës bujqësore të sjella nga ZMMT-të e komunave dhe bashkive 

kanë mungesa serioze,  gjë që vështirëson punën e IMT-së për saktësimin dhe korrektësinë në 

dërgimin e këtyre të dhënave pranë ISHMT-së dhe  strukturave qëndrore.  

 Mbetet problem serioz dëmtimi i tokës bujqësore nga ndërtimet e paligjshme. Vërehet që pak 

struktura të pushtetit lokal e ndjekin këtë proces, kjo veç të tjerash vjen dhe si rezultat i 

mosplotësimit të kërkesave për ndërtim nga ana e KRRT-ve të komunave e bashkive, gjë e cila 

ka bazën në mungesën e planeve rregulluese të njësive administrative. Ka komuna të tilla si 

Gruemirë, Kastrat, Qendër, që nuk kanë sjellë asnjë evidencë për dëmtimet e shkaktuara nga 

ndërtimet e paligjshme.  

 Problem tjetër shqetësues për tokën bujqësore mbetet edhe dëmtimi nga gërryerjet në brigjet e 

lumenjve e të përrenjve, fenomen i cili në disa raste është bërë katastrofik. I tillë është rasti në 

Komunën Ana e Malit në brigjet e lumit Buna ku, sipas konfirmimit të ZMMT-së së komunës, 

në total kanë humbur 25 Ha tokë bujqësore. Një fenomen i tillë ka ndodhur dhe në Fshatin 

Kamicë të Komunës Qendër, ku pas inspektimit në terren të kryer nga IMT-ja, është konstatuar 

se janë gërryer e mbuluar me shtresa të trasha zhavorri rreth 20 Ha tokë bujqësore.  

 Ka raste kur strukturat e pushtetit lokal nuk kanë një bashkëpunim të plotë me IMT-në, siç 

është rasti i Komunës Rrethina, duke u bërë pengesë në marrjen e masave ligjore-

administrative ndaj kundravajtësve. 

Duke vlerësuar gjendjen si mjaft problematike, kryetarët e komunave dhe bashkive duhet të marrin 

masa për konsolidimin e strukturave të mbrojtjes së tokës në njësitë administrative të tyre dhe të 

kërkojnë nga punonjësit e tyre zbatimin rigoroz të ligjit. 
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PËRMBYLLJE  

Nga të dhënat e pasqyruara në Raportin Vjetor të veprimtarisë së KQSH për vitin 2011, konstatohet 

angazhimi i të gjitha strukturave të KQSH për të përmbushur përgjegjësitë aktuale ligjore. Arritjet e 

Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2011 kanë ardhur si rezultat i investimit tek kapitali njerëzor 

nëpërmjet trajnimeve apo kualifikimeve të vazhdueshme dhe  si rrjedhojë e mirëmenaxhimit të 

administratës së KQSH nga organet drejtuese ekzekutive.  

Megjithë progresin dhe arritjet e bëra gjatë vitit 2011, Këshilli i Qarkut Shkodër ka një sërë 

prioritetesh, për të cilat duhet të punojë në vazhdim, ku objektivi parësor është:  

 Këshilli i Qarkut Shkodër duhet  të tërheqë investime të brendshme maksimale, në mënyrë që 

të krijojë numrin më të madh të arritshëm të punëve të cilësisë së mirë.  

Prioritetet e Këshillit të Qarkut Shkodër janë të mirëpërcaktuara në  Konceptin Strategjik të Zhvillimit 

Rajonal, si dhe në Planin Final Rajonal Shkodër-Lezhë, një plan strategjik rajonal me standarte 

ndërkombëtare.  

Një prioritet shumë i rëndësishëm edhe për vitin në vazhdim do të jetë zgjerimi i bashkëpunimit 

ndërkufitar dhe rajonal, nëpërmjet hartimit të projekteve të përbashkëta, në interes të komunave dhe 

bashkive, në interes të zhvillimit të Qarkut Shkodër. 

Përballja e vizionit strategjik  me problematikat aktuale, për të adresuar prioritetet dhe 

projektet drejt nevojave më të domosdoshme të komunitetit  të Qarkut Shkodër, përbën një nga 

sfidat kryesore për orientimin e veprimtarisë së KQSH  në të ardhmen. 
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